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PLANO DE ORGANIZAÇÃO DO CENTRO BRASILEIRO DE

PESQUISAS EDUCACIONAIS E CENTROS REGIONAIS

1. Fins e objetivos:
1.1 - Os :f'inse objetivos do Centro Brasileiro e

dos centros Regionais são$ em :f'ormado Decreto ns 38 460, de 28
de dezembro de 1 955, os seguintes:

I - pesquisa das condições culturu1s e esco1a-
A ~res e das tendencias de desenvolvimento de cada regiao e da so·

ciedade brasileira como um todo, tendo em vista a elaboração, ,gradual de uma politica educacional para o pais;
N H

II - elaboraçao de planos, recomendaçoes e su·
gestões para a revisão e a reconstrução educacional do pais - em

N , , ,cada regiao - nos niveis primario# medio e superior e no setor
Hde educaçao de adultos;

III - elaboração de livros-fonte e de textos,pre-paro de material de ensino, estudos especiais sôbre administra~
ções escolar, curríeulos, psicologia educacional, :f'iloso:f'iada
educação, medidas escolares e de qualquer outro material que,concorra para o aper:f'eiçoamento do magisterio nacional;

,

IV - treinamento e aper:f'eiçoamento de adm1n1s -
escolares, orientadores educacionais, especialistas de

A 'professores de escolas normais e primarias.
tradores

Heduo açao e

1.2 - ~tes fins são re-formulação do seguinte tex-to, que serviu de base aos entendimentos com a UNl!SCO no planó
N Hde cooperaçao estabelecido com essa organizaçao internacional

,. ,para os projetos de assistencia tecnica aos Centros:
,1.21 - Levantamento das pesquisas sociais ja rea-lizadas no Brasil e um programa de ampliação dessas pesquisas P.!

N ,ra o e:f'eitode se conhecer a situaçao cultural do pais, em suaS
origens e tendências, relativamente a cada região.
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1.211 - proceder com êsses dados a uma interpr~
tação cuJ.tural nacional e das diversaS culturas regionais, pará..• ,o efeito da formulaçao de uma politica institucionaJ., especial-

A •• •••mente de referencia a edue açao', capaz de orientar um programa.
de desenvolvimento dá cada região.

1.22 - A pesquisa das .condições escolares, por
meio do levantamento dos seus recursos em administração" apare-

A ~, .lhamento, professores, metodos e conteudo do ensino, visando a-
, . ,. ,."pura:r ate quanto á escola esta satisfazendo as suas runçoee em

uma sociedade em mudança para o tipo urbano e industrial de ci-
H , , ,vilizaçao democratica e ate quanto esta dificultando essa mudan-ça, com a manutenção dos objetivos apenas alargados da socieda';'

de em desaParec~ento.
1.23 - À luz da pOlítica institucional que pos-

sa resultar da pesquisa' antropossocial e das veri1'icações da pes-quisa educacional:
a) elaborar estudos, recomendações e su-

gestões para a reconstrução educacional de cada região do pais,, , ,nos niveis primario, medio e superior, bem como no setor de ed~
cação de adultos;

b) elaborar, baseados nos fatos apurados
e inspirados na politica adotada, livros de texto de administra. -,." N' .çao escolar, de construçao de curriculo, de psicologia educacio-nal, de filosofia da educação, de medidas escolares, de preparó
de mestres, etc.

1.24 - domo resultado dêsse trabalho de pesqui-
N ; N ,ea, interpretaçao, planejamento e elaboraçao de material pedag,2

gicoe, por meio dêle, treinamento, pelo Centro, de administra';'
dores e especialistas em educação, pal"a lotar os EStados e os

, ..•Centros Regionais de Estudos pedagogicos, que estao sendo cria-
. ,dos, ligados aO Centro Nacional, do Rio de Janeiro, e, se poss~, ..• ,vel, os proprios departamentos de educaçao das escolas de filo-

sofia das universidades brasileiras.
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1.3 - para atingir tais rins e objetivos~ os cen-
tros adotarão as seguintes diretrizes para o seu trabalho:, .

a} A analise do processo de desenvolvimento
que vem afetando a sociedade brasileira como um todo$ embora

, N' #'ficom intensidade variavel nas direrentes regioes do pais, impoe-, ,se como tarera bas ãc a, que representara verdadeira tomada de
consciência dos problemas emergentes dêsse processo.

b} concebida a escola como rntor de progres-so ou de reajustamento, ou de inrluência que deve ser canaliza~
da no sentido traçado pelo desenvolvimento do sistema social em,causa" as diretrizes de uma politica educacional exigem rundamen-_ NAtaçao, para a qual os estudiosos de educaçao e de ciencias so~
ciais podem e devem contribuir.

c) AS relações entre a educação e a socieda-
de devem ser consideradas nos seus aspectos dinâmicos, e. portan-, , ,tO$ o objeto da analise e o proprio processo em"desenvolvimento'
dentro de situações concretas globais, e não os seus produtos
rormais ou os elementos decorrentes.

d) A reestruturação do ensino brasileiro,pa-
ra que a escola. poas a servir a todos como agência de transmissão
do patrimônio cultural e da sua própria harmonização, deve c0ll.!
tituir o iilvoprincipal das atividades do centro, enc ar-ando-aea-,. ,educaçao como um dos ratores que devem ser utilizados, ate onde
rôr possivel, no processo de aceleramento, correção ou equilí-
brio do'desenvolvimento da sociedade brasileira.

e) A pesquisa em ciências sociais .•realizada
dentro do Centro, deve subordinar-se, em principio, aos interês-ses e objetivos da ação educacional.

r) A pesquisa em ciências sociais deve ser,explorada amplamente, para que seja poSsivel obter conhecimentos
positivos sôbre as condições de existência na sociedade brasilei
ra e sôbre o modo deintegraçáo e de funcionamento do sistema
esc olar dentro dela.
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g} A pesquisa educacional deve ser explorada
de maneira que permita o aproveitamento regular dos resultados
da pesquisa em ciências sociais, sempre tendo em vista as poss~

. , ,,,.. .bilidades de ajustar o sistema educacional as condiçoes de exi.!
tência e às exigências de desenvolvimento econômico, social é

•.. "cultural das diversas regioes do pais.
h} Os resultados da pesquisa em ciências so-

ciais e da pesquisa educacional servirão para elaborar os í'un-
" -damentos da poli tica educacional, ou de orientaçao para reí'or-

" ....mas especificas, ou programas restr~tos de alteraçao do sistema
educacional.

i} O estudo da organização da escola, nos
diversos niveis, se í'ará tendo em vista ajustá-Ia às descober-
tas da investigação cient1rica e às necessidades dô meio so-
cial ambiente.

1.33 - Na medida em que tais í'ins e objetivos o
"exigirem e nos limites dos recu~sos disponiveis# o C.B. e os

•.• "C .R. se propoem a colaborar com as entidades publicas e priva-
••• Adas para a soluçao dos problemas educacionais 11 no ambi to de

suas atividades.
1.34 - Os C.R. cooperarão com o C.B. em todos os

projetos de âmbito nacional, para os quais í'ôr solicitada a sua
colaboração •.

2. Organização geral:
2.1 - O O.B. e os Centros Regionais, nos têr-

mos do Decreto ns 38 460# de 28 de dezembro de 1 ~55# são partes
"integrantes do Instituto Nacional de EStudos pedagogicos, tendo

, Aautonomia tecnica# administrativa e í'inanceira dentro deste pl~
no geral de organização de seus regulamentos aprovados pelo Di~
retor do I.N.E.p.#mesmo nos casos de serem mantidos por meio
de convênios.

"r-a ao seguinte
comendarem aos

2.2 - A organização do C.B. e dos C.R. obedece-
" •..or-ganogr-amabasico, com as alteraçoes que se re-

casos regionais:
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.,omJ.ssao ,
consultiva

,2.3 - AOS diretores do C.B. e dos C.R., responsave~
"perante o Diretor do I.N.E.P. pela administraçao geral, competem

as seguintes atividades:
a) administrar os serviços do Centro, praticando,todos os atos necessarios ao seu bom runcionamento, superinten-

dendo-os, coordenando-os, riscalizroldo-os e promovendo constan-
te des envol vimento e aperfeiçoamen to;

b) elaborar o orçamento das despesas, tendo em
vista os recursos que o I.N.E.P. destinar ao Centro;

c) submeter à aprovação do Diretor do I.N.E.P.o
. ,orçamento e os projetos especiricos que resultarem dos planos

aprovados;
d) propor ao Diretor do I.N.E.P. tôdas as medi-

das administrativas que se tornarem necessm-ias à éxecu.ção dos
, .projetos especificos que resultarem dos planos aprovados;
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,.e) apresentar ao Diretor do I.N.E.P. relatorio
·trimestral das atividades do Centro.

,.
2.31 - O Conselho Deliberativo ser-a composto do,.Diretor do r.N.E.p., que o presidira, de um dos elamentos indi-

,.,cados pela UNESCO, dos Coordenadores de Divisao, sendo secreta-
riado pelo Diretor EXecutivo.

2.32 - Ao Conselho Deliberativo compete:
a) coordenar e orientar, do ponto de vista

técnico-cientií'ico bôdas as atiyidades do centro;
b) decidir sôbre a execução de planos de

trabalho e respectivos projetos apresentado pelas diversas coor-denações;
c} preparar e'encaminhar à Comissão ConsUl-

tiva os planos gerais de trabalho.

2.4 - A Comissão Consultiva será. constituída. pelos
membros do Conselho Deliberativo e por um ou dois representan-
tes de cada um dos C.R., sob a presidência do Diretor do
r.N.E.p. e secretariada pelo Diretor Executivo.

241 - A Comissão consuJ.tiva, mediante,.
do Diretor do I.N.E.P., realizara pelo menos duas
ano.

•..
c onvoc açao

Hsessoes por

2-42 - À comissão Consultiva compete:
a) coordenar os planos de trabalho do

b) discutir e decidir sôbre as
pelos mesmos ~resentadas.

propostas

,.... ,.
2.5 - O Dire'tiorExecutivo tera nao so as atribui-

ções dei'inidas no item 2.3, como superintender todos os ser-
viços de Administração, que atenderão às bar-ez'aa de secreta -
ria, contabilidade, tesouraria, mecanografia e serviços ge-
rais.

6.
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2.6 - A Divisão de Estudos e pesquisas sociais
, N(D.E.P .S.) tera a seu cargo a realizàçao de estudos e pesquisas

que conduzam aO conhecimento da cultura e da sociedade brasile!
ra e de seu desenvolvimento, em conjunto e em cada região do p~
ls, a :rim de permitir a compreensão mais ampla e pro.funda quê
.fôr possivel dos :ratos educacionais em suas relações com a vida
social, de acôrdo com o que :roi estabelecido na de:rinição de
:rins e objetivos do C.B.P.E ••

2.61 - para a realização de suas tarefas cient1:ri-
# -se valera das contribuiçoes especializadas da:

b) psicologia social, c) antropologia, d) eco
disciplinas sociais.

cas a D.E.P.8.
a) sociologia,
nomia e demais

2.7 - A Divisão de Estudos e pesquisas Educacio~
#(D.E.P.E.) tera a seu cargo o levantamento de um quadro compã.e>

# Nto satis:ratorio do estado atual da aduc açao brasileira em todos
~ Â N ,os niveis e ramos, bem como em todas as regioes do pais.

2.71- Para êste :rim a D.E.P.E. desenvolverá as se
guintes atividades:

a) estudo dos sistemas estaduais de educa--compreendendo a escola elementar, a de :rormaçao do magis-
#ensino medio e superior;

-çao,,terio e o
- #b) estudo das condiçoes historicas, sociais.

A - #economicas e culturais da elaboraçao dos curriculos elementares
, ••••• (I-e medios, tendo em vista a :rormulaçao de recomendaçoes praticas

- # ,e de uma orientaçao tecnico-cient1f'ica do assunto;
,c) estudo das materias ou atividades que, ,constituem os curriculos escolares do ensino elementar e medio,

considerando preclpuamente os aspectos metodológicos e os meios
materiais de ensino;

d) estudo das formas e processos de adminis-tração educacional no Brasil, com particular interêsse pelo es~
clarecimento do problema de responsabilidade e eficácia admini~

- # -trativa, considerando as tradiçoes e habitos de centralizaçao '..•da administraçao brasileira;
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e) es tudo de es tabelec imen tos de ens ino e
seu funcionamento;

,f) estudo da escola-de ensino elementar e m~

dio em SUa estrutura social e em suas relações com a ccmunâda= '
de; ..• ,.g) estudo das reaçoes publicas ao sistema ~

.. 'ducacional vigente no Brasil, bem como aos problemas e as ide!,as educacionais que circulam no pais;
,.h) estudo critico e apreciativo dos manuais,de ensino existentes no pais. tendo como objetivos. entre ou-- ,tl'OS, determinar quais os padroes e processos didaticos adota-

dos;
i) estudo e elaboração de manuais de ensino,e de material didatico;

..•as relaçoEB
outras con

j) estudo do aluno, considerando
escolares, a situação ramiliar e econômico-social e
dições de desenvolvimento e aprendizagem;

k) estudo e elaboração de medidas de rendi-
* ,mento da aprendizagem e da eficiencia escolar, em todos os ni-

veis e ramos;
1) estudo e elaboração de testes de inteli-

gência e aptidão, tendo em vista as posslveis diferenças de ex
periência individual e de grupo;

m) estudo interpretativo e critico das est~,tisticas educacionais correntes;
,n) estudo de criterios e meios que contri-

,. ... ..•buem para melhorar os levantamentos estatisticos s,bre educaçao;
,o) levantamentos estatisticos, por amostra-

gem, que contribuam para melhor esclarecer as situações estuda-
das nos diferentes setores da D.E.P.E.;

p) descrições monográ:tr.teas a serem conr Ladaa
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a educadores dos diferentes Estados, sôbre situações educacio -
naãs especif'icas ou s ôbr-e aspectos gerais da educação no Estado.

2.72 - para a realização de suas taref'as a D.E.P.E.
,., I/If# #se valera das contribuiçoes da filosofia da educaçao, historia

da educação, psicologia, administração educacional, e discipli-
nas corrEüatas.

2.8 - A Divisão de Documentação e ]nfo~ação pedagó
~ . -gica (D.D.I.P.) tera a seu cargo as seguintes atividades:

a) documentação relativa às necessidades dos
estudos e pesquisas desenvolvidas pelas diféré~tes Divisões;

b) biblioteca de educação. cumprindo-lhe ain-
. A' ,da manter a mais completa tlbrasilianal1 que for possivel;

c} cadastro bibliográfico e de instituições ~
ducacionais, de educadores e educacionistas;

d) informação, intercâmbio e divulgação;
e) publicações;

,f} museu pedagogico destinado a demonstrar a
evolução das doutrinas, prátiCas educacionais, material de ensi'-..• , ,no, especialmente em relaçao ao pais, cabendo-lhe ainda manter
filmoteca, discoteca, arquivo de .fotogratias e gravuras;

g) serviço aUdio-visual;
h) registro de Pesquisas e E~tudos.

..• ,2.9 - A Divisao de APerfeiçoamento do Ma8isterio, ,(D.A.M.) tera por objetivo, alem dos cursos baseados nos estu -,dos e pesquisas realizados pelo C.R., projetos proprios destina-dos à formação e aperfeiçoamento de administradores escolares,'
orientadores escolares, especialistas de educação, prO.fessôres
de escola normal e professôres em geral, entre outros, os Seguin-,tes cursos e estagios:

a) de aper.feiçoamento de orientadores de ensi
no; ,b) de aperfeiçoamento do magisterio para a
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formação de professôres primários;
c) de aperfeiçoamento de pessoal para adminis-tração educacional;
d) de ~p~rfeiçoamento de professôres para ES-. ...colas de APl~caçao e'Escolas EXperimentais;
e) de especialização de professôres primários;
1') de pessoal para os cursos que os

Regionais organizarem.
2.91.- À D.A.M. competirá ainda a organização e

manutenção de escolas' experimentais, destinadas a servir de csa!
po experimental para os diversos cursos mencionados nos intens'
anteriores; realizar uma educação eficiente e adequada 0.0 ni-
vel e necessidades dos alunos, e às condições e necessidades s~
ciais; frolcionar como laboratórió para estudos e pesquisas sô~,bre o escolar, programas de ensino, preparo do professor, me-..•todos e recursos de educaçao e outros problemas correlatos.

Centros

3. Da organização dos planos e projetos de traba-lho:
3.1 - O programa geral de trabalho, que compreen-,de os planos do C.B. e dos C.R., sera apreciado e aprovado pela

C9Missão Consultiva do C.B.P.E., quando para isto fôr convocado.
pelo Diretor do I.N.E.P •• - ,3.2 - Cada Divisao elaborara, com a devida antece-dência, seus planos próprios, a'serem cumpridos no ano seguin~
tê.

3.3 - cabe ao Conselho Deliberativo:
a) dar parecer sôbre os projetos de estudos

e pesquisas, antes de serem submetidós ~ Comissão Consultiva;
b) determinar temas preferenciais de pesqu~

aa e as respectivas diretrizes; orientar o aproveita.m.ento teóri,co ou pratico dos resultados das pesquisas realizadas;
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c) cooperar com as diferentes Divisões na ea=,colha e contrato de pessoal especializado ou 'tecnico e na dis~
buição ou concessão de recursos a especialistas ou instituições',que solicitarem o patrocinio de suas pesquisas e estudos pe::b
C.B. ou pelos C.R ••

3.31 - TÔdas estas iniciativas ou atividades do COE
.. .,selho Deliberativo seraO resumidas em atas e apresentadas em r~,latorio trimestral do Diretor Executivo aO Diretor do I.N.E.P.~

3.4 - A coordenação entre os trabalhos do C .B. e
, N _

dos C.R., alem da açao exercida neste sentido pela Comissao CO~
# N N _.sultiva, far-se-a pela Divisao de Documentaçao e Informaçao pe-

I' ,,.. ,.dagogica do C.B., a qual serao enviadas copias de todos os pla-
. , ,nos, projetos especi~icos, relatorios e de outros documentos que

permitam constante troca de i~ormações entr~ os C.R. e o C.B ••
3.5 - TÔdas as questões que surgirem e ~orem omissas

no presente plano serão decididas pelo Diretor do I.N.E.P., que,
A' Nsobre elas, podera solicitar parecer da Comissao Consultiva,dos

órgãos regionais, ou das di~erentes DiVisões de cada Centro.
3.6 - Na medida em que a experiência o recomendar,o

, .presente plano podera ser modificado ou revisto, cabendo a ini-
~ ,ciativa ao Diretor do I.N.E.P., que, sobre o assunto, podera so-,licitar o parecer dos di~erentes setores tecnicos do C.B. e doá

C .R ••
3.61 - O Diretor

, -cessario, instruçoes,normas
e ericaz desenvolvimento e à

,.do I.N.E.P. baixara, sempre que ne
e recomendações tendentes ao pleno

Naplicaçao do presente plano.
4. Do pessoal e suas atribuições:
4.1 - O Diretor EXecutivo, os coordenadores de div!- , ,soes, bem como o pessoal administrativo (secretarios, datilogr,!

,. ,.~os, escriturarios, arquivistas, bibliotecarios, contadores,msÉ
sageiros, zeladores, etc.) serão contratados para trabalho dá
tempo integral (40 horas semanais liquidas), sempre que possivel.
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4.2 - Todo o pessoal que se ,dedicaI' às atividades de
• #estudo e pesquisa no C.B.P.E. e nos Centros Regionais, so pOde-

" •. ,ra ser contratado em funçao dos planos e projetos especi~icos
que ~orem apz-cvadoe, mediante indicação exata das taX'e~as a cum
prir e do tempo a ser nelas aplicado.

4.21 - Cada projeto espec:i.~icode pesquisa ter~ um
N •••pesguisador encarregado da direçao e coordenaçao dos trabalhosa

os assistentes e auxiliares que, ouvida a Divisão respectiva,~o-#rem julgados necessarios.
4.3 - O C .B. e os C .R. ~ proourarão organizar um cor-, #po proprio de tecnicos e especialistas, aproveitando-se as opor

. -tunidades abertas pela renovação de contratos, para selecionar'
os que apresentarem meLhor produção nos trabalhos realizados.

4.4 - Na remuneração do pessoal, tendo-se em vista
as exigências de qualií'icação inerentes a cada categoria e às...... .condiçoés de prestaçao de traballio, o C .B.P .E. adota os eeguãrr-:

#tes criterios:
a) condiderar como regime de tempo integral a

prestação de 40 horas semanais, liquidas, de serviço, adotando-
Nse remuneraçao mensal correspondente a essas 40 horas semanais;

b) aos que trabalharem em regime de tempo par-cial serão pagos tantos 40 avos da remuneração mensal prevista~
para a fUnção quantas forem as horas semanais ajustadas.

4.5 - os C.R. deverão apresentar seus critérios de
H # "z-emuner-açaobas eadoa nos niveis de salario local, just1.ficando-

os previamente e obtendo para a tabela que organizarem a aprova-ção dó Diretor do I.N.E.P ••

* **
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S nhar K1n1.atro:

Pelo d ereto nl 38 ~60 de 28 de d zmQro de 1955,
for 1natltutdos o Centro Ira ll.1ro 4e Pesquisas Educacional
(OBP ) e, os Oentros aeglonaJ,4 P qUls&a Edueaclonai 4e a.ol~c,
Salvador. Belo-Horizonte.• são P ulo pôrto lesre, os qui , no
têrmos do artigo 4 do p t rido Dec to, s r-o organizado segundo
plano elabor dos pelo tWP e provados pelo !Uni tro de Estado.

Tenho, •.• 1m. honra de apreaent r Vossa Exce-
lência os plano8 de organlzaç-o do Centro Bra 11e1ro de Pe quis 8

••Edueae10n1 . e dos Centro Regionai· e da ap11e ç o d v rb glo-baJ. de8t1n"da no orçamento de 1956 a oentx-os de pertelçQamentodo
#glter10.

PLANO DE ORGANlZAQ O

I •.•f,1na eobjet~v~a:

1.1 •.Os tins e objetivos do Centro Bra. 1l.elro e dos CentPOs
_g10nais são, n t01'm8. 40 Decreto 38 460 de 28 d d_

zembro de 1955,0 S gulntes:
I ••pesquisa das condições culturais e eseol.a.res e das

t ndênclas 4e cl envolv1mento d ca.da l'ég1ão da soc1edad bl:'a. .•.•
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a11e1r comO um todo tendo em v1st
polltlca educac10n 1 para o p ;

••elbor çao gradual de

_. •• NlI. laboraçao de plano • reeo ndaçoes sugesto s p!
~. a :revi.io a reccnstl'\lC)io e4ucaclonal elo paIs .• e cela r~
glã,o .• nos n!vé1sprbJár1.o" _dioe superior no, setor de 84uo...••

••••çao 4eadul tos J

111 - ela.boração de. livro tont e de ztos. pr paro
terial de .naino. tudos. sp·cla1s ôbre dm1nistraq •.•o ac.2,

lar. eurJ11eulo• psloolo4iduc clona.l. tUosorl daedue ção. ,
mediei escol rea e de qúalquer outro . t r1al que concorra. para

, .
o ape~tel0ea.m.&nto do 'g~ater1e nacional.,

IV .••tr-eln.amentô e ap ri- 1ço nto de &dmld.tra407e' ê.!
c01are'., orientado!' .educaciQnal.. cl~l.t ,de duc c;ão e
prote .ôre d ecol& normal p:r. ~ri •.••

1.2 '""i.tes fina' io uma r -fol"'lbJUlaç""o do eg~1nte texto.que ,
s8l'Vlu de ba, e ao ntendlmentG' com lJnesco no plano
de cooperação eatabel ciclo com.eeoa orga.nlza.çio lnter- '

,. "nacional para os p~ojetos 4e asa.1.tenc1a teen1ca. 4ô.
Cent.ro t

#l.a! •.Lev t ,eequ1saa aoei ' J real1z_
d. no BrasIl e UD1 progr d 11 çMO d os 'p qui a p ra o
efeito" se eonllec r 81 tu&ção cultural do paIs, ,m suas orl

, -,. , .. , .' . -gena tendenc1as. relativamente a cada 1'$,1$00.
O' .'1 .::.;" ,~-r..,;: ' I -, li -.i ' .

1. ,.,~:.:_*l.;a1l'i~~o':tocdG~séom~~ s:esa4ai1oa·iaJ
, _ x·ü4:~r,l"!.

tação da cultura nacional e dad1'Versas culturas ~ g10ft 1 "par
o efeito da Qrmulação de pol1tle 1n tltucion J especial ...

.•. " ..mente de :ri'te:Mnola educaçao, oapa.z de o~lent r umprog de
desenvo~vtmento de c'd reg1·0.

1.22 - A pêsqú1 a, das condições elcolares. por meio do
levartta.'loon\o do'••• u. J.tgeunoaa4ldnt.tt-açio, à,puelhaJl1ento.

~ ~. .prot 80re$; mbf)odo'9 ' cônteudO do $1'1 !no, visando .purr .te
quanto e cola.est~tl.;f' aondo.eu t'uB.çõea em 8oeled!,
d e JULldanç p 1"a o tipo urbano e lndustl'ial de c1vU1z çã.o d_
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,mc>cra.t1e
, ·MInut n9&0

e.1mento.,

at* quantQ st~ d!t1Qulta.n40 ea dan,. com _
dos obj.tlvos 4P na al~gaclos da soc1.d~4e em'e ap~

1.23 - 1lu. da pOl1ttea 1n8t1t.o1onal que posa re.ul
, -,ar da pe Q,\J1.a ant~Ol)o.•soe1al e da ver1f'lea.çõ. da. pe.qu1 a

e<iueae1onfJ.r
, ' ~ -).1 bol'V e.tudos, reco nd 90sa e uge.toes

par. a ,"constNçio dueaclona.1de ceia 1'_
g1ão do p 1.. nos nlveu prs.mâr1oj- .' 410 e
fluper1or,. bem como no ator ele due ç-o de
a.du1to8;

b) elaboratt, b $eado nos t toapur dos e in_
p1r do ·na pollt1c dot da, livros de texto
de dmln1 tração escol r. de conatrução de
currleulQ, dps1eolog1 edueac1.onal., de t1
losotla da eduea.,ão ~ de medidas escol~s,de
preparo dell1&st"es., .te. "

1. 'êll ••• Comol'esultante dias tl'abalho ,de pe qui a, 1.n.w.&+ _
tei-p~tai'''o,pl•• ja:mento e 1 bopação de terial p dagósleo ê,

por. 10 dêl , treinamento, pelo Centro, d dm1ntstrador s e G_
~ . ,pec1al1st~ em .duc ç o. para aba t C8r os Estado o C ntros

a glonals d E tudos P dagóglco • qU stão ando c~1adoB, 118_
do o Oentro Naelonal~ dó Rio de le11'Ot , e po { 1, o~ _.propr10 departamento de educf.Lç·odas e cola de .tl1oaotl da.
univer '1dade.•br 11e1 '.

1.3 •.Para tingir ta.i. tina eobjetlvo oa Oentro dotarão
4. ••gulnte.dlJ'8tp1z •• pa~o eu trabalhei
a) A anW8e do procEuuUlde dea.nvolvlmento que em

af'etand<i> a. sQcledade bltaa111ra eotOO um todô.embol'a
~ . -eG$ 1ntén.~dade vapiavel nas diferentea ~gloes do

pals.•Smpõe-a6 como tuet bá.sica. que l'epreent,l'&
uma 'Verdade!r' tomada de eonsciência. dos probl

•••e.merge.nte, desse pl'Oees$o.•

b} Conceb1da a. escol 00 um fator de p1"og SSQ ou d
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/

. . .
reajustam nto, OU de 1ntluencla que deve ser canal!
zada no ·entldó tr çado pelo d.e·envolv1Jnente do al_
tema ()c1al élIl c usa, a8dl~trlze de ~ poUtie
educ6e1onal eXigem fUdanrenta.çÃot paxaa qual oa e~
'.dl •••• d.e ed.ucaçio e de 4tênola•• 001á.l. p04. e
deve. eontt'lb1,J;11t.

o) A l'$1 qõe-a entre a edueaqM 6 . oc1edade,..
oon.lderad$a nQ•• eus &, p$etos d1nSlnieos,

* # *to, o objeto d ãl1.e e o prop:zal0procel
senvQlv nto ntro de sltuaçõe eoneret s

não os eus produtos tormais ou os
cOl"rente ••

d) A ree.truturaç~ do ensino br l1e1ro. para que
••escola. posa ervlr a todos como !f5ene1a tran!,._.. .

m1ssao do patr1monl0 eul tu~al da Suapl"Cifr!-a bAr.
mon1aação deve eons'ltulr o alvo principal das at1
.iü«.a 40 Centro. 1l.a~ando.•se .4\1080';'0 comoua,.. ; ~
dos tatol'&s iQu 40"_ ser ut111zdos. até onele rQ:r

'11 .. •••.
pOBslvel, no pro.e ,$80 4. ac leramento ,eol'reça.oou
equUlbr10 do de8envGlvimento da. a()cle4 de braa11e!-

devem
• portaa
o em de-glob 1 •

o.Ii..!;;:wt.t:IL.Uto '

li<) A P aqui e elenelas aoel 1 , r 1z da d ntro do
centro. d.ev~$ubord1n4p- e i m principio I o 1nt!.
rã.eles e ooj tlvo da açio edue. cãen ' .•

,.
t) A P•• qw: a em cisne1· 80elU de e.ar explor d _

pl ate, par que eja pos !vel obter eonheo.. a
À _ •

to posltivos sObr& s eond1çoe de nat no! na
ocled.de bl'a·ile1ra $ .Ôbre o modo de1ntegração

de fuaelonamento do ,,".tema escolar dentro dela .•
g) A p•• qut.$. educa.cional deve ser eçlorada ds tnan.e!

l' ·tl pe%'ld.t.lr o aps-ovel~nt() regular dos resul.t..•.•
4GSU pesqu1sam c1ênc1as,oc1al$f sempr. t n40
em v1st as posslbU1élades de ajustar o sistema dú

. -~ • A',.e clonal as oond1~Qesde ê%1 tencla e as exlgencl
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dêdesenvolv1mento eeonôm1eo. oe1a1 e eultural das
diver a reg1ôe 40 pals.

h) Osresul ta.do$ da pe q\Úsa. em c1inc1as sociais. d-
pesquisa éd;l1oaclona.lsé:rvlrão pa~a ela'borar os tua
da:mento da polI tica .dueac1onal. ou d orlelltatio
para. retoz-mas pecifiea.s, ou programas "stritos
de alt ,ragão do s1 tema",educ_ololl$l.

1) o studo da organ1e tão d cola, nos d1vero n!
- # ,e18, r r tendo em vi ta aJu8ta-1a deecobr-t _-d 111' t1g ç"o clentlrle à. nee •• 1dad do

mel0 soeI ambiente.
1.33 - N _ dlda em que tai t1n8 é obJeti.o o exigi-

rem e no 11m1te doa llecur$O disponlve1. o C.B os O.R. e- .pl'Opoem col bar r C01'l1 entidade. publlc e pl'lvd a p ra. a.
soluçÃo do p:robleM$ educacional .;llO âmbito de eu s atividade •

1.34 ..,.0' O.R. cooperarão com o C.8. em todo $. os proj!..- -tos de amb1to naclon~, para Os que.is to",. solicitadas. sua Gol!,
'"'bo%'l 9&0.

••a .• Organ1zaçaog r~

2.2 .•

~. ~
2.1 •• o C.B. e os Centro Regional, nos t rJnOS do D ereto

384,60 d 28/12/55.· são p rte lntegran1;es do Ina'tltuto
NaciQnal de Estudos pt)dagógtCQ * tendo '.utonom1a têon!
ca. adm1n1atr t1v e r1rwlee1~ dentre dêste plano g!.
x-al d.e ol'"ganl.a9~o $ d .• &UI~ g~ tlto. aprovado. p!.
10 D1.Htor clQI.N.i.P., .$110 nos caso, de .e~em mantA

".doISpor 10 de conVen1Q8.
-"

organização do C.8. e dos C.R. 01:) decerá
# ~organogr bico, com • altar ços qu

rem· 8 e o reglon 1. :

o segulnt
e recomenda-
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,.
2.3 ,- AOI<l1ttetôr.* ·d.oC.B. dos c.a•• nspoJ'lSa. .•.el$ PQ~aate

oD1rétoJ' do 1.,1.13.'. pe:la admUd.stra.,lo 8e~u,. CODJPt,-

têm as segulntesa.t!'9'14a4$ru

a.) ._'-o1st.9.1' 088&11'9'190$ (b) O.nt~" p,..,at1oando 'odO$
os a.tós t1$e S$b1os ao seU bom tuae10X1Nnen to.. tl'U.P!,

tt1ntendendo-os, CO&l'4&lUUl4c..-os,. :tlso$llean4o-es e
Jl.'O:Jmt\rendo sou eonstante "*.envolv1m.tJnto apén'el-
~OamfJntoJ.

ê) .14bo»a1" o ~""9amtnto 4a$ 4elp&tU'A" telldo 'e_viata oa
reolll'.o'&que C) 1.*.I.P. d•.•t1nar aoQ ntt'oJ

.) .\lê.ter •. apro••• to do Mnt•• 4. I.lI.E.P. o o~ ~
I1$nto e NpJ'~le'o. $àPlrcltteol que waw. tuem dct.
,1_$8 apl'Ov.4.8J

4) ,"po!". Direto!' 40 1.1'.I.P. ta•.•••• med1usada!
1''11 ••nlts-a. 'lvaI qUê $é tOl'nU •• ltecnu!Jsarus á .uel1t8.0

dO$ p~je't()a eapeelEleo$ que J'ellâ'az.tem do. planos
a.plX)va40a;

•é} .pl'esenta.1f ao Dueto:t- do 1.•••1.'. I'$lato~10 tJ)ti.mtt,-
t:ral das a~1.14a4e8AoOent".

. . . ..' .a.31 .SuboM1nada. •• Sec:retu1a ~cut1va baves-a - ser.- . ~ .v1ço 4. Ad1alJllatJ.'a.,ao. que at$.nü",á as tantas dê seo•••taI'1a.# ,,!.
.oupaJlla. oontald.1ida4.. meeanogftj'1a, cOlUl1ll1oa<jões ., $8rt'1ços.
raia.

2.4. •. A OOld$sL Oonsult!va40 C.l.será eenstttu14a pelos
11h tot-G de ,~S~s •• por um .u 401a l'$pS-eaeatantea'
4. 0_44 \1i(I1 dos G.a."sob a p~.s14inci.a dQ l>1:t'eto7 40
1•.••:I.•P, \It

2.41 "'"ÀCh)!d.,.ú 0(1)1\\1'1v& doe~la •• qu•• tI r$ualp· ])1
~ . . .

10 aen<UI due.. v.~ea por tU),o".•• dtante eonvoc fjU dO Dlntol' 40
I.I.m.!'•• coapete tii,ou'''''o plano. dé t•.••bÜho 40s dUel'$n.te.
0.1.. e 40 C.:I., tendo $1I1 viste. •. lua eoo:P4en 910.

. ".-/".~-

2.; ••.À lllftçlo de P:POgJiatna,s compete .nê~1' a $laboraçio
40s ,lano. 4$ 'ttva.balhQ ~ dQa H.pee1;1vQs p~jetos esp!
cltlcoe:tcOOrdenanilO' oJ.'1entJlU).a.., 40 ponto 4& 'f1st
t~ea1eo!01entt:t:l.eo" 'biela. a.s a~1.1da4~nJdo Oentro.
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2.51 • A Direção de Prog~ e~# conetltulda de um
cientista Geia! e de l1ln edue dO~tsendo qUê. no C.S., um dêl S

.tt A,e~ um dos 81 mentQ1nd1cado$ pel. UHESOO, de cordo CQm o p1_
no de eOQpera,ã.o t~enic ex1 tente entr-e ela e o I.H.E.i ••

2,.' •. A Divisão de B.tudo.8 e Posqulaas Soc1a1s (l>.I.l. .) te
. -# »ps. seuca~g().(l reallzatao de .studos ,8 pesqu1saque

condu.zam ao conhéc1mento da. eul tupa. da. sociedade br-11 .ir de seu 4: senvolv.ntof em con3unto . em c...;.
da r gião 40 pals. fim de pel"ll'd. t1rcomp1'efmsão
ampl • profunda. qu . tôr poss!'Vel dos ratos duca.elg.- . ~n 1s em suas x-ela.Cjoe coma vida social, de acoHo com
o qu· to! stabel· c1do na. de1"inlção de tins e obj .ti
VO· do O.E••P.E •.•

2.61 --P ra ~ .11z ç·o de u. taraf • o1entlrle 8 a
D.E.P.S.. val .rá da, contl'1bu1çõea •• peciallzadu de a)aoel!.
log1, b) patcologl· ocle.l. c) tropologl&., 4) OOJlom1a e
delllA1e d1.8cip.11na..oc lala.

a•.7 •. A D1.1.ãode Estudos e Pesquis". Educ$.e.1onU UhE •.P.E.)
"tera. eucaz-go$ levanta.m.entode um quaâro completo e

# .•aati iatorl0 de e .tado atual d educaçao bras11 11-& :m
todos 08 ntve1s e z.amos, b&!n comoem tôda s regiões
dQ pal••

te
2.71 - Pa~ • te fim a'D.E.P.B. de enTo1v ~á

t1vidade:u

a) dos s1stemas esta.du 1 d
nel ndo a e cola. lemantal";. a

1 "1 .t_. li!8· ater o o $ns.a.u.o med!.o .

••duea<} o,
dê torma.-super1••.

studo
eoDipre.-99.0 do
or;

b} estudo das condi9~e$ h18t~rle s. aoelal , e-
ecnêm1cae óu!tullal. d lâboraçlo dos eu-
rieu1.os elem&l1tueemédl0.,. tenão emvista·

- • Ia fol'%llUl çaQ de ree.a nd «}0&8 pratica. e d
uma orientáção hcn1co.clentUtca do un-
tOj
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c) atudo da matérias ou tlTid4es que constl
C} dsuàm~:oseuft!culo 'colues do 'n!no, 1-,'ntal'& •d10,,' cons1d rando preolpu nt,

aàpécrto. 'todõl&g1co8 e o -'te.', , t 1'1&1
~e n-b.\$•

• ) '.~ud. da., , t'o~:s 1>""'08 <lê .<bídnlatpa-
'1IIi#' . ,.' ':. ~) "

çao é4uca~to~ no i1' '11. "'0111 p~tlo\1l. •.1' 1!!,
te" a peloeacl.8.l"6clllento do pl'Oble d
l-e' POIl$ b1l1da.de 61"10"e1 dmSnistx-atlv ,
oonaiG rando a t~adlçie. e hábitos de e S
tral1zaç·o d 'd$1n1tração b~a81lelr ;

) tudo de t be1ee1mentos dê an 1no eu
funelona.mento;

,) tudo da escola d ensino e1 ntar d10
m W1 t:Ntul'& ocld e em ,'uas fi laçQ

eo a CQ ,14 de.
S) 8stUQO das r$Q.tões p~b-11ea ao $lstél'lla ,due!,

0100' vtgente no: .8"'&$11, ••, bem 'COJDri') asa pIO," -
bl

•. ,li

- -maa e a.$ ldele.s dueaclonals que ei%'cul '
no pai J •

h) tudo·critico. prec1atlvo do manu 1 dê
ena1no existentes 80 aI • tendo, comoobj ti
voe~ entr out»os, determinar qu 1 08 pa-- .drOe proeo d1cü.t1co. dotados;

i} etu{).o e 81 boto ç':"c de ':ual tia ensino
'd material 41dát1eoJ

J) é tudo d-oaluno~ considerando a ~ laçô e_
colal:'es., a1tu <;10 tamU1ar & eoonômico-so-
c!al é ou.tras 44lnd!93e$ de desenvolv-1m$ntó e
ap~endlzasem.

lt) eSitudo a $labo~tão dê _d1eia.do t!end11nento
da. a.p~nd1~ag&me da. a.ftclénola scolar; em
todos 03 nl,.e1s _ ramo J
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•
10•

•
1) $studo e. elaboração de t ates de '1ntel1gêncl

aptidão. tendo mv1sta a.s pO$slvel d1f"-
t'eng s de êltPtr11'1!ne1a 1ndlv1dual"e 4e grupo J

.) ~&tu,d()1nterpHtativo e .2'!t1eo das esta.tt••
t1cas educa,e1on.a.ls oor:rentes t

, ~
a) e tu40 <1$'o~1t$rlos e meio. qu contribuam p

ra,molhorar o levantamentos. t tI tico ~
.•..

b dueaçaoJ

o) levant ntos estatlstieos, por atragem,
que eontl'ibu para elhor eaelareC6:tt s 1-~ ~t'UQ.Çoea.studada nos d1térente ' etore da
D.E.P.E. ;

.." , ..p) de eriço' moaegr iea a .ere coDtiada.
eduQa.doz-e,do cl!IeMl1t•• Eatados.ôbre 11-
tu 9S. o- P eli1e •• ou .ôbl' 4!.
Pé'" 0$ ger1 da .4u.ea,io B ' •• t$do... '2.72 •. Pua (\ ••e,a.l1:z:.çao d. $u.a. tu ta. D.E.P.I" se

vtJ..râ. da., contt'â.bul<}ões de . ,) 1'U080tt d edueç""o. b) h1st!. '
ri. deduc ç~l)# e) p,lc91og1a. d) dm1ll18tr ç;o ~dueacional
dl'elpl1na e~ latas.

2.8. Dlvl.·o de Doc~ntação lntQrmação Pedagóg1e (D.
ID.I ••P.) tara a seu eu o a seguintes $t1.144 :

) ~ ~, dooumenta.çao lat1va aa necessidad.e:! dos studo
# ' • , .-pe41qu.1sas des nvolvldas pel s 4if'él'ente Dlv1.soe;

b) bibliQteca de duca.ção, de. ciências ooi&1. d ...
mais 01&1\c1a8 fontes da eduoa9ão, e~.1Dc1o .•.lbe ais
4& JJU1nter a mala eompl$ta "bl'asUlan •• que ~Ôl' pos-
s!vel.

# •e}cada$tro bibllog~ai'ioQe,de 1natltulçeea éduca.cl0 •..
nal$1 d~ eduoado:res e edueae10n 1et.;

d) tntormaq~ol 1nter ~bl0 e divulgaç-o;
e) publ1caçõe ;
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11.

~ . .-t) _leu p d gogleo 4estinado " 4emonstr ,l" •• evoluçao
'.da doutrinas. prtlcadu~ e1ona1. te.1al d

ensino. ap 01 . nte em ~çãQ ao p t., e.bendi
-lhe!nda ,t r r1l.taot o •. d1, cotec. l'qUlv d
toteg1"atl.. e gl'AV\UI'a ••

2.9 - A D1vlsiodf) perte1çoa.m.ento 40 18'·1'10 (D••• ) t_
I _

ra p r objetivo;, al 111dO$ eul' o base <i.e no estudo
e p qui a . real1zado' pelo 0.8. 60S 'O.B.J projeto, ..pl'Opr10B 4e t1n dosa tomaçao e a.per.te1to nto de
.cmd,nlatradol'e e8col .r • o711entadox-eescol.al"68" ae-
peelallst de due ção, profeasôre de escola no.,.

Pl'OfI •• ore _ emg ral. d1ant ..ntre outro • o
•gu1ntes CUrSO ast g1os. -

a) d apert 1çoamellto d

'b) '" p rte190 ento do
••• '#prof.sSOl'e8 r 1'1os,

,~dde a,ertettoamento d.e pessoal para, adm1nistraqlo e.,.
due clonal;

orIentado ••• 4e ensino;
11

glster10 par te ••9ao d

) de ap' rte1ço ato de prot - .ôre pa.raE 001 8 de
Aplieação e Eaeol •• Experimentals;- ~ .••) de eapee1üisqao de :PJlof'Eu•• Ol'ea p~1màJ;lo$;

t) d P aoal p r 08 cu~ O. qu oa Oentro Reg1ona1.
organizarem.

, # -2.91 - A D,.A.M,teOJQpGt1~ ainda a oJ-g$lllzaçaoG ..11-

ténção de escol ai xpe~1menta.18. ü,t1nad a te"1%' de campo&5
per1mental par os d1v reoa curso· ne1onados nos 1t nl antel'10-res; l"eallzar uma educ fi-O f1elente dequada ao n!.,el 11!,

, . .ce .ida.de . dos alunos,' , cond1C)oes e nece slde.d s socia.1s; é!,
pel'1aental' m.ê'odO$e pl'OceêU.mentos âe ensino p~lmârl0J tunelonu-

• •comolaborator10 para estudos e pesquisa $obr.-e o seolal"" P1"2.
g1' s d ensino. p1' paro de prot ssor, -todos r$cursos de

due ção e outros probl s co~latos.
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1.2•

••3. Ra organ1zaça.o dos. plano. e pteJotos de btra.balho.

3.1 - O progr g ral de trabalho,. que compreende os plano
• #

do C.I.,! dos a.R., sera apreciado e aprovado pela Co-
missão Cotlaul tivado C.B •.P.E., .ql.u~.il.dopara 1 to t~r
convocada pelo Diretor do I~B~E.'.
3.11 - Do C.B., p ra disoussão e aprovação dos plano

próprios, bem como para deeldir sóbre proj tos espeeirIcos que
decorram daqueie·.· planos" h~verá.uma éom1ss""o composta pelos _

. '.",. . '. .. ..retore de Progre Coordenadores de D1vl ao, qU$ se reunir' ,
A' "".,sempre que for nee as rio, por eonvoc çao da Dlreçao de Progr~

oonsultlv
que mals

3.12.."'"Nos C~R., p ra o mesmo
ou equivalente, organizada. .,S

e acon elhar tendo em vlst .

# . .fim;" haver UJlUI; COliW;..: Do::JCII.

gundo a forma cima
as eondlçõe 100 1 ,

ou

3.2 •.C da Dlvi ....0,. com S 1 tênc ,eoorden ç"o e orlent_
•••••• 11

çao d DIreçao de Programas. elbora.ra, com devida
antecedência, eu plmos 'pr~prIosl a serem cumpridos
no ano seguinte.

, .,3.3 - C be a D1re98.0 de Programa :
,,'a) dar parecer sobre o projetos de estudos e pesqu!,

''Ii ••••sas~ antes de serem os mesmos submetIdos a Com1ssao
Consultiva.

b) determinar temas pret renciais de pe qu1sa as 1'6-•peet1vas'diratrizesJ orientar o aproveitamento teo
, -•r1co ou pratico dQS l'esultados da pe qu1sa real!.",

z das;

3.31 •..
••ç ,o de ~l'Qgr$lll9.s

c) ecopen r com. . diferente Divisôe' n e colh e con-. itrato de pessoalapec1alizado ou teonioo a n d1_
t1'1bu1çio QU cóncelsão' de tacUJ'808 a eapeclal18.tu
ou instituIçõe que solicitarem o p troeWõd$
peaqul a estudo. pelo C. B. ou p.elo C.R:t •

••1)e tod est. ' .rara sempre
1n1c1 tIv s e atIvidade Dlre

.t ' I •••••

relator10 sucinto ao Diretor do
I.B.E.P. •
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- A coordenação entre os tr balhos do C.B. e dos O.R., a-# _ ,N1e da çao axereida neste sentido pela Comiss o Con-
ultlva, tar-se-! pela D1vIsão de Doe ntação a Info~

••• II~ •• _. 11

ç o Pedagog1ca do C.B, • qual ar o envi&da ~ copia
de 'bodo. 01 planoa, pro,etós e.pacificas. rei t~r10 e
de outro documento que permitam. uma. eon tan'ba troe
de informaçõe entre os C;R. e o O.D ••
,. ...•- TOdas as questoea. que .urgirem e torem omissas no p1'_

sente plano. serão decidld 8 pelo Diretor do I.N.E.P.
que, sôbre mesmas. poderá olieltar parecer da C~- . ~ -m1ssao Consultlv I dosorg os regiona1$» da Diréçao de
P~grama do O.B. e de cada um dos C.R.. ou das dlt~
rente Dlvi ões de c da entro.

3.6 - a medida em que a experiêneia o reoo .ndar, o pr sen-
ilte plano podera ser modificado ou revisto. cabendo- .iniciativa ao Diretor do I.N.E.l. que,sobr o assunto,

li #podera so11c1tar o parecer dos diferentes setores tec-
nicos do C.S. e dos C.R ••
3.61 .•.'0 Diretor do I.N.E.P. -baixará, mpre qu nece,!

.8."10, instruções, no~a e recomendações tendente ao plano
t18J :sdesenvolvnto e· p11eção do presente plano.

, ;

;- O s cret rio executivo.. o diretores de programa , os
coorden dores de divlsôe , C! chefe dos serviços d.m1 .••
n1strativo8, bem como o pessoal adm1nistra.t1vo (8eor ••..

# • #tarios# datilogr tos, escriturarios, arquivistas, b1-
bl.1otecários. eontadol'es. m.ensagelros, zelo dore ,ete.)
aerão contratados para trabalho da tempo integral ( 40
horas _emanais. llqu1ã.as), s mpre que passIval •

•••.Todo o pessoal, que. se dedicar as atividades de studo
e pesqu.1s'a no e.B •.I;lh e nos Centros Regionais, só po-" , ~ ..d ra s~r contratado em funçao dos planos e projetos 6_
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pecifico que tor m aprovadosl adiante indicação xa-
ta das tarefas a cumprir do teço a s r n-la.s aplle-do.;
4.21 • Cada p~jeto especifico de pesquisa tera um p ~

qulsador encarregado da direção e coo~dena9ão dos t~abalho e o
~ -assistentes e uxillal'es qu~I de aoordo compa.l'ec 1* da Dlre9ao

de Programa. • ouvida ~ Divisão retJpectiva, forem julga.do. nece!
#sar1o' •

- #•..O C.B. -e os C.R. procUl" %'9.0 organlzr um corpo pl'Oprl0
#de tecn1eos e e p cial1at _. prove1tando-se das opo!:

tun1dade ab rt pel renov ç·o de contrato- _ p r 8~

lecionar os que apr entarem melhor produção nos tI' b...•
lho rea11zdo •

- Na remuner ção do pe 80&1, tendo-se em vista as ex1g~a
eia de qualificação inerentes a cada c tegorla e a
condições. de prest ção de trabalho., o C.B. adota os !.

#gu1ntes criter1os: •
a) considerar come)regime de tempo integral a prest!.

ção de 40 hora~Ls~manals f lIqu1das. de serviço I ad2,.
tando-se l"mrineração mensal correspondente a ss s
40 horas selflaIla1e,

b) aos qu trabalharem em reglm.,~ao p gos tantos qu
1 p~vi ta p r

eman 1 ajustad ;

de tempo parc1al se-••renta avos da remuneraçao e~
função quanta forem &8 hor

c) ,nestas condições tabel baixo se refere horas,. -semanais, ando qu o pe so 1 'te~n1co e adm1n1 tr~
, Ativo de tempo 1ntegra.l tera 1çol'ta.ne1 1ndle d ,

#mul t1p11cda por 40. e os de tempo parcial pelo lllt
m tto de horas semanis que traball'lilre:m,.

4.5 - Tabela de remuneração mensal por hora semanal •.'PESSOAL TECNICO
t. '.

) Diretores
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b) Coordenadores de Divisão - de 380 500 cruzeIro
c) P aqui8adore (coor4ena-dore de projetos) ••• de 300 a 375 cruz 11'0

d} sslstentes de pesquisas - de 200 a 290 eruze1PO.

a) Auxiliar'es de pesqu1sa.s •• de 125 a ,180 cruzeiro

FESSO L ADMINISTRATIVO

a)
# ExecutivoSecretario ou

Chefe do Serviço dm1n1a
tratlvo - - de 25° 300 cruzelzao8

b)
# ;, de 100 165 cruzeiro.See~etarl~.tilogra.to$ •••

c) S c~t~io -bI1lng as ••.d 175 ••.240 cruzeiro
d) AuxUl res.•.d ~ de 90 100 cruzeirost11ografo -
e) B1bliotee 1# rios d 100 175 e1*UZeiros•••

f) Oontadores - de 175 240 cruz 1ro.'
g) Musagelros e Zelador s ... de 60 120 cruzeiros

4.6 ...o C.R. deverão apre ent ,r
ção b e dos noa nlv 1a de
ptêv!amente e obtendo para

, • #1#aprova9ao do Diretor do I•

eua érit#rlos de l'émune -;salario local justificando-o
a tabela. que organizarem

• E•.P ••

PLANO DE PLIC glo DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 1 VISTOS P RA 1256
H •1. T ndo m v.ista ti r 80e ba1xonum&Mdas. o I.N.E,.P. prepo

ao Senhor Mini' tro de E 'bado o egu1nte plano de pllcação do
recur 08 contante do item 9 - 1nstalaç·o e manutenção d um
Centro Nacional e de C ntros Regionais de Aperfelço nto do
MagistériO (nos têrmoa d Lei n. 59) de 11/8/47, e Decreto nQ

25 667. de 15/10/48> - d sub-consignação 1.6.13 - serviços e-
duc t1 08 e CultUl" is •.•da.conign ção 1.6.00 - ane rgo di e~
'o, .•..d verba 1.0.00 do I.N.E.P •.•• nsa'?7... do orçamento do
M~E.C. par 1 956. n1mportâne1a de 0$ 30 000 000,00 ( trinta
milhões de cru~e1ro ):
Par&. o Centro Ir 811e1ro de PesquisaEdueaoiona1 • 10 000 000,00
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16.

P r o Centro
o Centro

Para o O ntro
Para o Oentro
Par o C ntro

R gion 1 d
R glonal d

eg10nal d
Regional d
R glonal d

S·o aulo
Babia
Belo Horlzont

Aforto 1 re
R cii

- 6 000 0o_o0
... 5 500 000.00
- 5 500 000.00
.•.1 500 000.00
.••1 500 000,00

••2, A_ vérb global acima rei rid .~d rao d1 trlbulr-se. p 1
••a gu1nt . t1 idade 1nt grante$ de cada Centro: dm1nlatraç o,.

serviço d docum ntaç"'o lnto çto p d gógi.c • biblioteca •..•.
~ ,"u p gogico, s rvlço d p aquis e lnqu rito e cur o _

t~g10 d ap rtelço nto d prot ••ôres p 01&11 tas d
duo ç'" o, gundo plano loc 1 re pr v doa pel Diretor

do I •• E.P.

3. previ -o de 10 000 000,00 p r o O.B.P.E. s t ndo-
••• N _

em vi t que a 18 c ber o os tudo e p squi nao p_
, "n reterentes a are do D1 trlto Federal e u vlz1nhanç ,

" . .•. "t bem o d blto n c1onal. 16m dis o. segundo o plano
,., .pre ent do, coorden ç o do tr balho d08 dlterent s O.R. e

. _ '. Aatrlbu1çao do Oentro Br s11 ira qu para 1s o, ter mu1t V ••.
#fi

Zé que ex roer çao supl tlva, fim d dar aos tudos p à-quis· reglon 1s plltude ·lor"de que po s a.dvlr análise
00 aratlv ntre os resultados noontr dos p 10s dlt nt
O ntro Region 1a.

4• .•• O C.R. qu ja se acham em ta•• d organ1zaçao com ler s
po slb111dad d estudo p qui de e o"em 1 956, ~o
os d s·o Pulo, e Belo Horlzont j r z"o pela qu ·0
conte 1d08 00 lor s recur o ao F cul d de FIlo 0-
ti da Unlv rsld de d S·o Paulo; conto {' ,se d1 anterl-

A Ao nt, xi t um conven10, da odo qu se sper. de acordo
e pl o j# pre ent do, 1nten. t1vldade e 1 956, al~ d
de pea d 1n t 1 ç"'o, O C.R. d B· e Belo Hor1zont ,co, •..lhantespo lbl11d de de t~ b lhos, t b~m ter o que ten-
der a d ap de 10 tal çNO

A5. O C. , de,Porto er' ap nas" em 1956,
'" li.C.R.I,N.E •.P•.•que, de cordo co o oonv nio slnado entr o

I•• E.P. e o Govêrno do Estado, j# se acha em op ração. Di pon-do de ed e de alguma in t çoe, u s de pesa- ·0 r·o
t"o gr nd s qu to do C. lUl"t-ei>ll:yrmehte' menêí.onâdoe ,

legr ampliaç·o do



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

6,t Oe .R. de leelt., dependente !nda de organIzação lnlelâle
instalação, d1tle:tl.mênte poder&' desenvolver. em 3. 956, .grande
estudos e pequltul.$ de oampo. t-&zão pel,- quaJ. é () contemplado
com lIl$nor percentagem d4 verba..

"'IAprovado que seja por Vossa Exeelencla. Senl\Or !U.nistl'O,
:nas linhas lllestras e nos detalhes a que" expostos aplano geral
de Qrga.n1zagio do C.B.P.E. e dostl.B..e oer1t;rio de d1str1 ••.
bUlçlo da verba ante1"!o~nte meneionada.do Orçamento de 1956,
fica.rá o Diretor do I.B.E.P. autorizado a baixar as porta1"1~.

"" #8. Ulst:ruçoes.necessaria.s pax-a I'egular o funcionamento do 0.13.
P~B•. e 40s O~.lltUpodendo ainda, contor.me o caso, assinar aeô,t. . ~dos que venham a ser mantidos por ~10 de convenios.

Valbo ••.me do ensejo para renovar a, Vossa.EXeelênc1 os
_UB protesto·. de elevada consideração.

".$.) AnlSio sp1nola. Te1xe1ra
Du-etop dQlUI

Aprovo o plano proposto pel$.J):t". J)1~etor 40 1.».I.P. para 01'-
gs.n1z ção' do C,S,P.E. e dos C.R••. bem eomo onpl'Ograma de di$trl-
bu1ção da verba no eOPrente anQ, e e.utoplzo o referido Diretor a

•b 1xa,r os atos neee Bario ao t'lmeionamento dos centros cita.dO$
.,.. ,.e a assinar acordos e oonvenios para o mesmo eteito~

,aS$.) Abgar Renault

Ao lI1c:m.O..Si-,,·
Protéssor Abgal' Renaul t
HWstro da Educação e Oultura

lNEP!m;p
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PLANO D-r:: OP.GANIZAC.ÃO DO C~1-rTBO BRASILI'IHO DE
P7,SQUISAS SDUCACTONAIS r CFNTROS R"fiGIONAIS

, J.

Com as a1teraqõcs conti0DS nas De1iherarões ne
1º de fevereiro e 1º ~e julho de 1957

Anexo: Decreto n, 38.hfO de 28 0e de7.prrbro de 1955.



1.
1. Fins e objetivos:

1.1 - Os fins C' obí ct Lvos do Centro Bro s í.Le í.r o e f.os

Contros RegionDis s50, O!:-. f or-ma ,~oDocr ot o nº '38 ',,60, de 22 de dg
zer'bro de 1 955, os seguint os:

I - pesquis2 dos con~iç~es culturais e esco12rcs e ~ns
A

t cndcncãe s de c1csenvolvir..:ento de cor'::, regi50_e r18 socieGr(l.e brasi-
leira. coco un tocLo, tendo er~ ví st.a ~ elé'bor.~~Eo grnf.uol de una po-
11ticn educccionGl paro o pais;

. ,..
rê"1[: reV~S80,
- nos niveis
aõultos;

11 - eLabor ccjio do pl[\:.1os, rocor.enc1é'\,õ:,s e sugestões pr -
... d . 1 d ~ ,.-e 2 reconst.ruçao e uc['cJ.onr o p01S - en c,.:)\'o_reglo o

. ' i'" . t ~ " - 3pr rr-c r o, !'18CllOe super i or e no se or ce enucace o cte

111 - elaboTac.n o (1(' livros-fonte e de textos, ore oar o ('8
A •••

naterial de ensino, estur,os especiais sobre a~r,in1strDSBo
curr1culos, psicologiéi educ['cional .• filQ50fia da educação,
escoãnre s e de quaãoucr outro r:~terial oue er-ncor-ra p-rr a o,
,,~t1ento eo··t't~1';ist~r1o naed onal t

e so o Lar ,
nedidas
~porfe!

I\T - t re í noncnt o e aperfeicaorento de é!(.3r::inistrQdores e.,§
c o'lar cs , or í cntnüor cs oducac t cnaf s , e spec í aLí s tas ce educG!:50 e prQ

fessôres de escolas ncrrie í.s e prirários. .A _ _

1.2 - Bstes fins sao rc-forDulnCDo ro s0guinte texto,
que serviu do base aos ont end í.nent os jc on o UNT'SCO no plano de cmpg
ração e st obe Lec í.ôo con assa or-garrí.z acfio int or nac í.onoL para os pro-

A ,
jetos de Dssistoncia tccnic~ DOS Centros:

1.21 - L0vaniaDento das nosauis~s socia~s j~ reoli~a-
clé'!S no Br as í.L e un pr ogr-or:a (~;::;D;:plicc5'o r'essas pe souf sa s po r a o- ~efeito de se conhecer D sitU3C~'O cultural (~O po i s , C!1 suas origens

A • ~ •

o tEmdcncir.~, r al.at Lvcnon te 8 cr,'él r og í oo ,

1.211 - Proceder coe ;sses (.1;:;dos8 U!':'.D intorpreto('Fo cul
tural nacional e ros c'ivnrsas cut tur as r cg í ono í s , nD,(1 o efeito da

_ ~ A

fornule c:aO de una po Lf t í co insti tuc í ona l , e snec í aLnent e r'o rcferG!!
, -c í a a eüucacc o , capaz de orientar ur: nrograr:a de de senvo Lvârient o de•..

carê r cgí.ao ,

1.22 - A pesquisa f'as condicões e sc oLar-e s , Dor r-e í o do
Levarrtar-cnt o dos seus recursos 01:'. N1f.'inistré'f'5o,élparelha!"_'.cntq, urQ

A , -, 11 ,
fessores, ne t or os e conteudo ~o ensino, "Visando apur-ar at e quarrt o
él escola está satisfazendo ns suas funcões er UDD _s oc í er'c do eri !JU-
~ - ,aançn para o tipo urbpno e in~ustrial d~ civiliz~~ao decQcratica e

, , ""
ate quanto esta cificult8ndo e s sa r:ufnnça, cor: a L'[\nutcnçao dos ob-
jetivos apenas aLar-g ados r"", s oct erlade en 0.esap.!?recinonto.



2.

l.?~ - À luz da política instituc:!onal nue nQssa re-
sultar da pesou í sa antropossocial e das vA:rificae';;es da pesquisa eo!!
cacional:

a) elahorar estudos, recomenda~ões e sugestões- - , ,para a :roconstruçao educacional de cada regiao 00 nais, nos niveis
I , _

primario, medio e superio~, bem como no setor de educa~ao de aduJtos;
b) elaborar, bélseacos nos fatos 8Dur,ªdos e in,g

pir800s na política adotada, livros do t8Xto de Administra~ão eséo-
lar, de constr~ção de currículo, do usicologin educ8cion~1, de filo~
sofia da educnr;o, de medidas escolares, de ~roparo de mestres, etc.

,.
1.2h - Como r osu lte do desse trabal1"'0 de oe sou í sa , in-

- - Iterpreta(?no, planejamento e el[)hor!l~ao do mat or í oL ued1'1gogico e, ncr.•.
meio dele, treinamento, pelo Contro, de D0~inistr8dores e especiali~
tas em educarão, par a Lot ar os ?StD00S c~os C,:mtros Rog í ona'is àe Es-

tudos P8oa~ógicos, 0ue est~o sondo criados, li~3dos ~o Centro Nacio-
nal, do Rio de Jnnciro, e , S8 nos s[vo'L os 'Orónrios den"lrtamentos de
educan50 das escolas de filosofin dAS universidades brasiIoiras.

I.~ - Para atingir tais fins G obietivos, os Centro~
ndoterão as soguintes diret:riz0s para o seu trabalho:

a) A enális0 00 processo de desenvolvimerto ou.
vem afotando a sociednde hrasileira como ~w tono, erohora com intensi-

, - ~ - -,dade variavel nas diferentes r cg í o os r'lonai s , tmoce -se como tF.lrefa b[
I A

s í.ca, que renresentara vercadeira t omo da oe c onsc í.onc í e dos nr ohLemas
.Âemergentes desse processo.

b) Concebi~R o e~cola como fator de urogresso
A

OU ele reajustamento, ou oe tnf'Luenc í.a nUG deve ser canalizada no s en-
t í do trélGa(1o pelo desenvolv:i.mm to do s í st oma social em causa , DS .c1irQ
t r í z os elo uma nolitica. o0ucDcionnl exigem f'undement acac , oa r-e a oua L

Aos 8$tucliosos (10 edUCGC'90 e do c í enc í as sociais nod cm e devem contri-
buir.

c) As relae5es entre a educ0rão c a socied~de,.devem s,:~ro ons í.der ode s nos S8US »s ncc t os ô í naní.c os , e, por t o nt o , o
I I ,objeto ~a annlisc e o proprio processo em desenvolvimento dentro de

si tUél('ÕCS concretas gLoba í s , o não os S8US nroc~utos f'or-ma í s ou os e-
lementos necorrentes.

que a escola possa servir
Ap8trimonio cultural e da

d) A reestruturar50 do ensino hr~sileiro, naraA _

A teclos como ag0ncia ~e transmiss~o 0.0
sun ryrópri~ h~r~ontza0ão, deve constituir



3.
o oLvo principal das at í ví.daô os do Centro, encur anôo -ee a educacào

A , A I

CODO un dos fatores que deven ser utili?aêlos, at.e onde for possi-
vol, no processo de ncolerarento, çorreç50 ou equilíbrio ('o des Jn-
volvinento (1a socieclede bras:i,leira.

e) A pesquisa en ci;ncias sociais, realizada
dentro do Centro, deve subordin;gr-se, en pr í.ncf pâo, aos inter~s ses
e objetivos da [lC'ãoeducac í, onal., "

f) A pesquisa erJ ciencias sociais deve ser ex-,
pl.oraéa ~·nplaDente, par a que seja possi vel obter oonhecIr.ont os po-

A N A
sitivos sobre as conüt çoe s de existencia na sociedade brasileira e

A N

sobre o Dod9 do intogré'lC'Doo de funcionanento do sistena escolar
dentro dela.

g) A pesquisa educa.cional deve ser exp'l.orada <:1_e
naneira. Que per~ita o ~",,)l'oveitanento regular dos resultados da. pes-

A

quí sa eo ciencias sociais, senore tendo en vista as po~sibilidades..... •.
de ajust~r o sistena. educacional gS condicoes de existoncia e as

A A
exigencias de desenvolyinento econonico, social e cultural das di-
versas rogi~es do pais.

A

h) Os resultados da pesquisa eo ciencias soci-
Pois e da. pesquisa educacional servirão pC:lr[,1elaborar os fundanen-
tos Cl.él pol.f t í.co educacional, ou de orieI).tacão para refornas espec1-;
ficas, ou pr ogr anas restritos de altorDC'Do ~o sâ st ona educac Lonal.,

i) O estudo da. organizacão (IR escola, nos di-
.f' , ,versos nfve í s , se fara. tendo en visto a .lusta-la as rlescobertas da

investigação cient±fica o às necessidélc1es do Deio social anbiente •.
1.33 - Na nedida eo que tais fins,e,obietiv9s,o exigiren

é nos linites dos recursos fisponiveis, o C.B. e os C.R. se.propõen
, -a coLaborar eon DS entidades publicas e pr-Lvadespar-a,3 aoIuce.o dos

, A
problenas educacf.onaãs , .no antrí t o de suas atiyir1ades.

1.3h - Os C.R. cooperamo cor' o C.B. er. todos os nroietos
A A

de anbito nacional, par-a os quaí.s for solicitar1a a sua colaboração.

2. Organização geral~

2.1 - O C.B. e os Centros RegionaiS, nos t~r~os CO D~
creto Nº 38 1160, de 28 de dezenbro de 1 Q55, sãf? partes integrantes, ,
do Institutt, Nscí.onaL de Estui10s Pe0agof,icos, tendo aut onorrí.a tecn!

.-ca , adt"'inistrativn o f'Lnanceí.r-a ôont r o deste Tl13n~geral de or ganí>
zaçDo de seus rop;ulanontos apr-ovar'os pel.o Diret or do I.N. F'.P., nes-.. A

~o nos casos ae ser en nant í dos por r-ceio de convení.os ,

2.2 - A organi7D<;8o do C.B~ e (1qs C.H. obei1eceráaosQ
guinto or gcnogr ane bfsico, COD as alteracões ouo se rec or-en.taren aos
casos regionais:



Instituto Nacional 0e ?studos Pedagógicos
Diretor

Centros Regionais dePesquisas Enucacionais Centro Brasileiro dePesquisa s Bducac iooois ComissaoConsultiva

[ Conselho Deliberativo

Diretoria Executiva

Divisao de Estudos e
Pesouis8s Sociais

~----~~-----"-------~~Divisão de Documenta~ao- , ,e informaGao Peda~ogica

Divisão de Aperfeiçoamento
(10 Magistério

2.3 - Aos,dtretores do C.B. e ªos C.R., respons~veis
perante o Diretor do I.N .E.P. pela aoninistração geral, conpe tem as
segu.intes at í vic1ades:

a) adninistrar os sor-ví.c os eco Centro, pratican,do toG.os os atos necessnrios ao seu bom funcionanento, superintenden
do-os, coordenendo-o~, fiscali?ando-os e promovendo constante desen
volvinento e ~,erfeiçoamento;

b) e~a~orar o orça~Gnto ~as despesas, tendo em
vista os recursos que o I.N.E.P. c'.Gstinarao Centro; . i ,

c) submeter ~ aprqvacão 00 Diretor do I.N.E.P.
o or çanont o e os projetos espec f f'Lc oa que resultarem 00S planos aprQ
var1os;



5.

l1'estraldas

,.d) propor ao Diretor do I.N.E.P. tQdas as
, , Nque se tornarem necessarias a execu<:.>aodos

resultarem dos planos aprovôdo$; ..
e) apresentar ao Diretor do I.N.E.P. relat6rio

atividades do Centro.

r'edidas
pr oje t osadministrativas

específicos nue
tri

2.31 - O Conselho Deliberativo ser~ composto do Diretor
do I.N.E.P., que o presidirn, de um dos elementos indicados pela
UNFBCO, dos Coordenadores de Divisão, sendo secretariado pelo Dire-
tor Executivo.

2.32 - Ao Conselho Deliberativo compete:
,

a) coordenar e orientar, do ponto de vista t ecn],, ,.co-cientifico todas as atividades do Centro;
b) decidir sôhre a execucão de planos de trqba-I _

lho e respectivos projetos apr csenuaô cspelas c1iversas c oordenaçoes ,
c) pr-e par ar e encarrí.nhar ~ Comissão Consultiva os

planos gerais de trabalho.

2.h - A Comissão Consultiva ser~ constituída uelos mem-
bros do Corise Lho Deliherativo e por um ou dois reprC?s~nta.ntes de c,ª

A

da um dos C.R., sob a uresidçncia do Diretor do I.N.R.P. e secreta-
riada pelo Diretor Executivo •

.2.l~1 ~ A Comis.,50 Consultiva,t:1,::;dianteconvocacâo do Di-
retor do I.N.E.P., realizar~ pelo ôcnos duas sess5es por ano.

2.h2 - À Comissão Consu lt í e a compete: ....
a) coordennr os nlanos de trabalho do C.B.P.E. e

dos C.R.;
Ab) discutir e decidir sobre as propostas pelos me~

mos apr ãsent adas ,
2.5 -o Diretor Executivo ter~ h50 só as atribuições de-

finidas no {tem 2.-:S,coco superintender todos os serviços de Adnini.§.
trélç:no,que ntenderão ~s to:refes de sqcret0ria, contnbilidade, teso!!
naria, D9CaOO,raf1aJe serviços gerais.

2.51 - A Coordenac::ão de P'l.ane janerrt o , integrF.lQano setor
de pesouisas do eBPE, terá a seu cargo ela~orar recomendações, suge~

., _ IV , (toes G planos para 8 roví.sao e a r-econstruca o educacionéllçlopais ar.
tiGo 2º, nº 11, do decreto 38.~60_de ?8 de dezembro de 1956), utili-
zando o produto de suas investigacões na cd1é?boração com a Adp}inis-- , ""'"tracao Publica. Competira, e.í.nda a Coor-dena-rio representar, quando
solicitada, os grupos de trabalho do INBP e do CBPE, entrosando as
atividades do Cent~o com as nue se processam no Ministério e articB
lar o setor de pesquisas do CBPE com os dos CR.



6.
,2.52 - O Coorr'lenaror de P'lane+ar-ont o intp.gr9r:lo Conse-

Alho DE'lib8r~tivo o a Comi('s~o Consultiva no forma de~te nl.ano dê, 01:
g(lnizaG~o.

2.6 - A Divisão 0e Bstudos e Pesqu~sas So~iais(n.p.p.s.)
terá A seu corg o a roaliz;:J,...5ode ostudos e »e sou í.aas ",ue conduzem 30

c onhoc í mcnt o dn oul tur a e 0::: soci'·(lp(1r-'br<"l~ileirn ~ 00 ~pu fle!:"cnvo1.
vimonto, ar con~unto o em c~~o reg~~o fo unís, ~ fim ~o ryermitir a

~ A ~co~proensDo r~is nmnlr 0 urofunfn nUO fora noss1vpl ~O~ f~to~ educ~
cion~is am su~s rcla~~~s com n Vi~3 soci~l, de ~ç;r~o C0m o "ue foi
estahelecido nA dpfini~5o dE' fins objetivos do C.B.P.E.

2.61 - Poro 8 r eeli7,(lc~odo Sl1r'Storef'as cient1ficas [I

D.E.P.S. se vnlcr~ d~s ccntribuir~es esoecin]i~~rlas da:
o) socioJogi~, b) psicolhgi~ social, c) ~ntropologia, d) econo-
mia G f0~~is disciplin~s sociais.

?7 - A civisõo ~e GstU0ns c Pesauisa~ r.~ucncionois
(D.~.P.E.) torn a sou c.?rgo o Levant oment o (1e um -uadr-o c omn l eto s,ª
tisfrtório do esta~o atual (1a edDcar;o br~si]eirél em to~os os ni-

. h tA, .""::1 ~ve1S p rrcos,em COMO em 00as ~s rOP10es 00 pa1s.
2.71 - P~ra ~cte fim p D.F.P.~. (1es0nvolvpr~ ns seguin-

tos o t í viflncos:
a) estudo dos s í s'toma s est:l('unisé'~e ecuc,~"DO, C0J.!l

preendendo ê esc o'la elemnnté'r, (l do forr;.n('ro(10!1f'gist~!'ioe o ensi-
,~. ino r:J()(:10o supor or j

b) estufo ~~s c0n~ir~es hist~ricns, SOC181S,
n~nices o culturais ~~ ~lnhor~G5o fos curríc~los elerentarcs e
os, ton~o oro vista B forrnulA~~o ~e rec0m~nfon58S "r~tic"s e de

. t - t'" . t ír . 1 tor1on ~CDO ecnlco-c1en 1 1cn ~o ~ssun o;

eco-

,c) estu~o ~rs rotcrias ou ~tivifa~es nDe constitg
er os currículos escolares ~o Gn~ino ClGDont~r 8 ~~~io, considerando

, :"l '. • • •pr oci punmont c os nsnectos t.ct o« 010g1c os o os r'GIOS mot er1::'llS0:-, ensj,
no;

d) estufo e8S fOTnns 0 nroces~os fe ~?ministrpr~o
educncion~l no Brrsil, com n~rticul~r inter;s~e rye'o esclrrccimento
1 bl n b' 1 . n ~ f . '. =t.. t t . .~c o 'Oro cma "e r esnonsr :l._Ll"C0' e c lCOClO acr-a m s r'l a.va , tlOns1a.eran
~o DS tra2ic5cs e h~bitos r'lecentraliz8cDo ca a~ministrDr5o hrasilei-

c i onanent o ~
)

# •

f cs tuõo rto escola 00 ens í.no elnmont,')re r'p~lo Pt!'

SUA estrutura social e RM suns rela('~es com a cornunifafe~
~) e~tu~o des reé1c~es ry~blicns élr . sistema educacl, ,ono l vigcnt e no Br» sil, bem como aos nrcb l.eme s e as idei<1S educ ac í.ona í,s

~aue circul[!m no pé11S;



,h) estudo critico r; 8preciativo 00S manuais de en-
sino .existentes no pais, tendo coro objet í.vos, entre outros, detern1.- ,nar quais os padroes e processos àidaticos adotaros;

i) estudo e elabor~Gão de manua í.sde ensino e de mQ.
terial didático;

j) estudo do aluno, consideran~o as rolac~e~ esco-
_ A •••

13res, a situa~ao faMiliar e econo~ico-social e outras condicoes de
desenvolvi~ento e aprendizagem;

k) estudo e elaborDcão de Dedinas 0.0rendimr:mto da
A ! .aprendiz~gem e da eficiencia escolar, e~ tocos os nlvelS e raMos;

1) estudo e elaboração de t~stes de intelig~ncia e
~ • Atp.ndo em vista as nOSSlvelS rifercn~as de Qxperiencia ind!

de grupo;
aptidão,
vidual e

, ,m) estudo interpretativo o critico das estatisti-
cas educacionais correntes;

n) estu00 de crit~rios e ~cios qu~ contribuem para, A _

me Ihorar os Levantianont os estatí.stí.oos sobre educ acao ;
o) levantamentos ostatisttcos, por a~ostrageo, aue

contr í buan para r;1G+h9r,escLcrecer DS situaç ões estudadas nos diferen
tes setores do D.E~P.E.;

pl descric~es monogr~ficas a sorem confiadas Dedu- - -A... ~cador es dos diferentes Est ados , sobre sí tuaco es educac í.onaí s especj,
A •••ficas ou sobre aspectos gerais da educacao no Estado.

t I I ~

2.72 - P~ra a realizacão é1e suas tQrefas a D.E.P.E. se
valerá das cont r í.buí.cjics da filosofiac'a educacã o, história da edu-
célcão, psicologia, adI"linistracÃoeducé:lcional,e disciplinasC'correlQ
-t as ,

2.8 - A Divisão de Documenta~ão e InforMação Pedagógica
(D.D.I.P.) terá a seu car~o as seguintes atividades:

)
... ..a docuI"lenta~aorelativa as necessidades dos es-

tudos e pesquisDs dasanvolvidjs' p~l(1s diferentes Divisões;
b) biblioteca c~ educ8\ão, currprindo-lhe ainda ~n

tar a na í s conpl.eta "br» sí Lí.ana'' (luaf;r poss Ivel;
. c) cnfastro bibliogr~fico e de instituições edu-

cé'1cionais,de educâ00ras e educacionistas;
••• A _d) infort1élçDO,Lnt or-c anb'l o e d í.vu.Lgn cao ;

e) publicoções;
,f) nus eu peda[;ogico 0e stLnado a deoonstrar a eVQ

'" ,Luca o ("2 s dou t rí.nas, prrrt í aas educ ac í onais, oaterial de ensino, es-
'" ,pec í al.nente en reLaca o ao pa.is, cabendo-lhe ainda manter filr:'lOteca,

discoteca, arquivo ~e fotografias e gravuras;



8.
g) serviço audio-visual;
h) registro de Pes~uisas e Estudos.

2.9 - A Divis~6 de AperfeiçQsmento rloMa~ist~rio(D~A.M.)
terá por objetivo, qlém 00S cursos baseados nos estudos e .pesquisas, ,-realizaros pelo C.R., projetos ~roprios c.estinanos a formaçao e ape~
feiço:::mrmtode ar~inistradores escolares, orienta(lores escolares, e-ª._ A A

pecialistas de educa~ao, professores rle escola normal e professores
0[1 geral, entre outros, os segllintes cursos e estngios:

a) de aperfeiçoamento de or í.entaôor-es de enaí no j .

b) de aperfeiçoamento do magist~rio para a formaç~o
A • ' •de professores pr1marlos;

c) de aperfeiçoamento de pessoal para administra~ão
educacional;

.•.d) de aperfeiçoamento de nrofessores para Escolas de
Aplicação e Escolas Experimentais;

) - "... ' .e de especializaçao do ~rofe~sores prlmar10s;
,f) de nessosl para os cursos aue os Centros Regio-

nais organizarem.

2.91 - À D.A.H. competirá ainr'laa orr,snizélcãoe manuten--çao de escolas expet1mentais, destinadas a sprvir rle ca~po experimen
tal para os dlv~rsos cursos mencionados nos ;.~tens anteriores; rea-
lizar uma educação '.;lf';cientee adequada ao nivel e necessidades nos

, -alunos, e as condi~ces e necessidares sociais; funcionar como labor~
, Atorio para estudos e nesquisas sobre o escolnr, nrogracas de ensino,

. , -preparo do pr of'essor , met odo s e recursos de educar-ao e outros proble
n.as correlatos.

3. - Da organiza.··ãcdos planos e projetos de trabalho:

.. ,?, I - O p~o;;:rar;:.agoral do trabalho, que compreende os
, -planos do C.B. ~ Çl09 G.R •., ser a apreciado e aprovado pela Comissao

A 'Cons1,1lt1ya,c}0C.B.P.E., quando par a isto for c onvoca ôc pelo Diretor
do I.N.E.P ••

_, A3.2 - Cada Divisao elaborara, com a devida anteçeden-,c í a , seus planos pr oprí.os, a ser-era cunpr í.nos no ano seguinte.

3.3 - Cnbe ao Cons~lho Deliberativo:
a) rtar parecer s~bre os pr ojetos de estudos e pe.§.

, -quí.sas, antes de ser-em subne t í.ôos o Conrl ssao Consultiva;
b) determinar teré'..slJref0renciais de nesau1sa e. ~ ., ,as respectiva S Cliretrizes; orientar o aproveitamento teorico ou pr.ª-

tico dos resultados ~os lJesquisns realizodas;



c) cooperar com as diferentes Divis;es na ~8colha e
, -contrato de pessoal especializado ou tecnico e.na d:i,stribuiçaoou co,n

cessão de recursos a especialistas 0\1 institu:f,.Ç'gesQue soliçitarem o
patrocínio (1? suas pesquisas e estudos pelo C .B. ou pelos C.R ••

A

3.31 - Todas· estas iniciativas ou atividades (10 Conselho
Deliberativo serão resumidas em atas e apreSl7nta9a~/em relatório tr1
nestral do Diretor Bxecutivo ao Diretor do I.N.E.P ••

I ,

3.LL - li coordenacao entre os trabalhos do C .B. e c.osC.R.,
, H _

alem da aeDO exercida neste sentido pela.Comissao Consultiva,:far-$e-
, N _ AI' "a pela Divisao de Document açao e Enf or-mac ao Pedagop;ica do C .B. ,a qual
serão enviadas c~pias de todos .os planos, projetos esnec1ficos, rela-,torios e de out~o~ Gocuml7ntQs que perffiitamconstante troca de inform~
ções entre os C.R. e o C.B ••

/

A _

3.5 - Todas as questocs que surgirem.e.for~m qmissas no
"'-presente plano serão dec í dl ôas pelo Diretor do I.N.F.P. t que, sobre

elas, ponerá solicitar parecer da Comissãp Consu Ltdva , dos órgãos ril
gionais, ou das diferentes Divisões de cada Centro.

3.6 - Na medida Cr:i que a experi~ncia o recomendar,o pre-
sente plano poq.e:.;á.ser modificado ou revisto, cabendo a iniciativa do

A ~Diretor do I.N.E.P., que, sobre o as~uQto, pode~a,~olicitar o narecer
dos diferentes setores técnicos do C.B. e dos C.R ••

_ 3.61 - O Diretor do I.N.E.P. baixará, semure que necessi
rio, intruções, normas e rE?comendaçõos tendente~ ao plano e eficaz, •..desenvolvimGnto e a aplieaçao do uresente plano.

u.. Do pessoal e suas atribuições:
4.1 - O Diretor Execüt fvo , os coordenadores de Divisões,

bem como o pessoal administrativo (secret~rios, datilór.rafos, escrity, ,rat í.os , arquivistas, bib1iotecarios, contadores, mensageiros, _zelado-
res, etc) serão contratados .para traball).ode tempo integral '~'tO horas
senana í s liqui~~s), sempr-e que poss_ivel.

4.2. - TQc.Q Q 'Pessoal Que se oedicDr ~s Rtivic1aoes de es-
turo e pesquisa n9 C.B.P.E. e nos CGntros Re~ionais, só .poderá ser
contratado em funcão dos planos o projetos especificos aue forem aprQ
va(los, me0iante in<'lic8cãoeX2ta das tarefas a cu~nrir e do tempo a
sér nelas aplicado.

h.21 - Cada pr oj cto e spec í f'Lc o (1e »e souã sa terá um pesnu1
saõ or encarregaclo ré) direrâ'o e coor-dena ('50 dos trabalhos c os assi st~
tes e auxiliares aue, ouyida a Divisão resryectiva, forem julg~00s ne-

~ .cessarl.Os.
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h.3 - O C.B. c os C.R. procurarão organizar um corpo
próprio,de técnicos.e especialistas aprovcitDndo-se as op.ortuni0ades
abertas peln renovação de contratos, p:"lr8seleçionar os ("ue apresen-
tarem melhor produçeo nos trebalhos realizados.

h.h - No.r omuncr acão do nes soaI , tendo-se em vist~ as- , -exigencias ce qualific~Gao irer?n~G9 a célflBcategoria e as condiçoes- . , .c.e prcsbace o de trabaLho , o C.B.P.E. aô ota os seguintes crt t ertos e

a) cons í.ôer o r .crJroregí.ne de ter.po integr;Jl a
prostacào de .110 horas sonanaí s , l:fquiflas,de serví co , 80.otnndo-se rg,
remuneração mensal correspondente a essas ho horas semanais;

b) aos aue trabalhar~r.lem regiMe de tempo parei
aL serão pagos tantos ho avos e,arcnuner acjio Mensal prevista oar a a
função quant as forem .::IS horas semanais a+ust.aô as ,

It.5-nuneracao baseados
vianente e.o~t~~do
tor do I.N.R.P.

- Os C.R. deverão apresentar seus crit~rios de re
nos n:fveis de ~alário local, :iustificando":os pre--para a tabela que organizarem a Dprova~ao 00 Dirg,

•
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DECRETO n. 38.lt60, de 28 de dezeMbro ce 1955

"Insti tui o C entro BrAsileiro de Pesnu í sas
Educac Lcna í.se C ontros Rog í.onais"

/. .O Vice-Presi~ente do Senado Federa1,.no ~xerclclo do ca~
go de.Presidente ela República, usnndo (10 p.tribuic50 oue lhe confere

_ A

o art , 87, incisó I, da Cçmsti buí.r-ao e considerando o que expos o M1
H Anistro de Estado da Bducacao e Cultura sobre a necessida~e de dotar

o Instituto Nacional ~e Estudos Pedag6gicos d8 meios ~dequados ~ ne~
A N ,qUiS8 educacional em toda a extensao ro territorio brasileiro, nara

P.1.elhorcumprimento de seus ob j etivos f'unô ament aí.sr.eestudo e aner-
, , i" ••feiçoamento do magist erí.o orasileiro, prí.marí o e norma+ ,:nos terl'\Os

CIosDecretos-leis nº 580, de 30 de :iulhode 1938; nºh.958, de lltde
novembro de 191.JL;, e Lei nº 59, de 11 de ag-;sto de 19lJ.7,decreta:

Art. lº - ~iça~ ~nstitu{oos o Centro Br8silei~0 ClePes-
quisas Educacionais (C.B.P, E.) e Centros F.ogionais de Pesouí sas Edu-
cacionais, o primeiro co~ sede no Rio de Janeiro e os demais nas ci-

'" Adaoes de Recife, SDlvaror, Belo Horizonte, Sao Paulo e Porto Alegre
e posteriormente onde víor on FI ser .iulgados ncce ssár-í os , torlos suco!:
dLnado s ao Instituto Nac Lonu I de :Sstudos Peda:r6gicos, ('10 Jv1inistério
ra ErUCé1ç80 e Cultura.

Art. 2º - Os Centros de Pe snut sas a que alude o artigo,.
nnterior tem os seguintes objetivos:

I - pesquisa das condicões culturais e escolares e das
AtEmdencias de desenvolvimento de cr-da região e da soc í er'ade brasilel

Ta como um tono, para o efeito do conseguir-se D elabora0Do gr~dual
de uma política educacional para o na!s;

11 - elaboraçDo do nlnnos, recomendar5es e sugestões para
- _ , Na revisao e a reconstrucao educacional do pais - e~ c~da regiao - nos

níveis priD~rio, m~dio o' superior e no setor de educan~o ~e a~ultos;
111 - elaboTPe80 de livros de.fontes e de textos, nrenaro

de Material dp ensino, estudos especi~is s~hre adminis~rac~o escolar,
curriculos, psicologia educacionol, filosofia 09 educaeão,med~(las ei

N Acolares, formaeao de mestres e s0bre quaisquer outros temas que con
corram para o ape rf'ef.coamerrt o do P1~lgist;rionec í onal ;

IV - treinamento e nDerfeiQoamento de a(l~inistr~(loreses-
orientanores educacionais, esp0.cialistas de e~ucacão 'e uro-

Ide escolas normais e nrimarias.
c oLar o s ,

Afessores



2.

Art. 3º - O Centro Brasileiro ~e Pesquisas EAucacionais
e os Centros Hegion.'1is c ompr e end or ao sr:'fJn:re uma biblioteca (le educg

•• ',..:t t'" 'f .. ..:t'.çao, um s erv.i c o oe o.ocumen acao e a.n ormacao necacoga.ca , um museu pg,
, "dagogieo.,.e os serviços de uesaUisD ~ inquerito, de cursos,estagios

e aporf'e í.çoamerrt o do magistério, e, quando possível, dentre outros,
serviços de educa~50 au~io-visual, de distribuiç50 de livros e mat~
rial didático e out r os ou o se fi~erem necessários ao cumpr í ment o de
suas finalidades.

Art. h? ";'"Os Centros serão organizados segundo planos ~
laborados pelo I.N.E.P~ e aprova~os ue]o Ministro de 3stadQ, sob r~

A ..,
giros de f'Lnanc í.amorrt o especial e gozanr'o de tOf'as é1S c ond í.c oe s ~"e,.
flexibiliC1él.c'le e independencia élas campanhas nacionais de educar-ão.

, , ..
Par agr af'o úrií c o, Os Centros Rnp;ionais poder-ao funcio-

A ,
nar em regime de convenios com os governos ou entiraàes nublica~ ou
privadas ou ser diretamente mantidos e an.mini st:ra0os pe lo I.N. B. P.

Art. 5º
parestatais deverão
cooperação q~e lDes
suas atribuições.

- T~das as repartições fed~rais, autárauicas e
prestar aos centros de nescuisas educacionais a

A

for solicitada oa ra facilif.nde de cumprimento m

A ,
Art. 6º - Pste decreto entrara em vigor no élata de sua

*"" ., :"t. • - t ' .pub.l í caçao , r-evcg acas as c aspos aco es em con rar i o,

RIO DE J4NBIPO, em (>8 de dçzembro de 19559 13"Q éla In-
dependencia e 67 º na Renublica - NEREU R.AMOS- Abgar

Rennult
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peração estabelecido dom essa organização intêrnacio~l P.!
ra os projetos de assi,stência t~cnica aos Cent:ros:

, ' ,1.21 - Levantamento das pesquisas sociais ate agora efetu~
das e um programa da ampliação dessas pesquisas para o efeito de se
conhecer a situação cultural do pais, em suas origens e tendências,- "rela tivamen te a cada regiao. '-,

A -'1.211 - Proceder com esses dados a ~ interpretaçao da cul
tura nacional e das diverS$8 culturas regionais, para o efeito dato~

_, A ,mulaçao de uma politica insti.tucional, especialmente de refer0n("ia a
educação, capaz de cr í.sn tar um programa de desenvolvimento de cada~,
giã.o do país •

. 1.22 - A pesquisa das condiçõos escolares do Brasil,em suas
diversas regiões, por meio do levantamento dos seus recursos em admi

••• A"nistraçao, aparelhamento, professores, metodos e conteudo do ensino,, , •..visando apurar ate quanto a escola esta satisfazendo as suas funçoes
em uma sociedad? em mudança para o tipo urbano e industrial de civi-

tN , , ,1izaçao democratica e ate quanto esta dificultando essa mudança, com
a manutenção dos objetivos apenas alargados da sociedade em desapar~
cãmonto ,

, ,'1.23 - A luz da politica institucional que possa resultar
da pesquisa antropo.social e das verificações da pesquisa educacio -
nal:

~ - -a) elaborar estudos, recornendaçoes e sugestoes para... ..• ,a reconstruçao educacional de cada regiao do pais,, , ,
nos niveis primario, medio e superior, bem como
no setor de educação dos adultos;

b) elaborar, baseados nos fatos apurados e inspira-,dos na politica adotada, livros de texto de adm!
nistração escolar, de construção de curriculo,de
psicologia educacional, de filosofia da educação,
de medidas escolares, de preparo de mestre"etc •

.1.24 - Como resultante dêsse trabalho de pesquisa, inter -
pl'af!a<)ãoJ planejamento e elaboração de material pedag~gico e, por meio
d8l~, treinamento pelo Centro de administradores e especialistas em
educação, para abastecer os EStados e os Centros Regicnais de Estu-

. , -dos Pcdagogicos, que estao sendo criados, ligados ao Centrõ Nacional,, ,do Rio de Janoiro, e, se possivel, os proprios departamentos de edu-
cação das escolas de filosofia das universidades brasileiras.

I.3 - Para atingir tais fins e objetivos os Centros adotarão as
seguintes diretrizes para o seu trabalho:

,a) A analise do processo de desenvolvimento que vem af~~,s
do a sociedade brasileira como um todo, embora com 1~~-
tensidade variável nas diferentes regiões do país, im-
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poe-se como tarefa basica, que representara uma verda -
. A Adeira tomada de. consciencia dos problemas emergentes de.§.

se processo.
b) Concebida a escola como um fator de progresso ou de re~

: _ Ajustamento, ou ~e influencia que deve ser canalizada no
sentido traçadÓ: pelo desenvolvimento do sistema soCia.l
em cau~~, as di'rctrizes de uma política educacional exl
gem fundamentação, para a qual os estudiosos de educa -

•• j'.1>çao e de ciencias sociais podem e devem contribuir.
c) As relações entre a educação e a sociedade devem ser cou

sideradas nos S0US aspectos din~micos, e, portanto, o OR
~ , ,jeto da analise e o proprio processo em desenvolvimento

dentro de situações concretas g:obais, e não os seus prQ.
dutos formais ou os elementos decorrentes.

d) A reestruturação do ensino brasile Lro , para que a esco-
la possa.servir a todos como agôncia de transmissão do
patrimônio cultural e da sua pr~pria harmonização deve
constituir o 'alvo principal das atividades do Centro,en

~ Acarando-se a oducaçao como um dos fatores que devem ser
, It. ,utilizados, ate onde for possivel, no processo de acel~

ramento, correção ou equil1brio do desenvolvimento dasQ.
ciedade brasileira.

e) A pesquisa em ciências sociais realizada dentro do Cen-
tro deve subordinar-se, em princ{pio, aos interêsses e
objetivos da ação educacional.

f) A pesquisa em ciênr.ias sodiais dev$ ser 'explorada amp1ã,mente, para que seja possivel obter conhecimentos posi-
tivos sôbre as condições de existGncia na sociedade br~
sileira e sôbre o modo de integração e de funcionamento
do sistema escolar dentro dela.

g) A pesquisa educacional deve ser explorada de maneira a
permitir o aproveitamento regular dos resultados da pe~
quâ sa 0:11 eiên:ías sc cf.at.s , sempre tendo em vista as P02,.,si~i~id~des Q} ajustar o sistema educacional as condi -

'01 • ,.....",. •

çoes de e:r:ls-c;::mClae asoxigcnciad rje des envo Lvãmen-
to eco ncmí.co , so cí.a L e cultural das diversas regiões do,pais.

) .. ,.. .h Os resuli;2.í~o:;c~.ape sqtn.sa em ClenC18.~ SOClalS e da pes-
quf.sa cduce cí.one l, servirão para cüa10rar os fundamentos
da po l {t~'.C8 e~ucacional ou de oTiemtação para reformas
eS:~0c:i.·i'~~as0'1 prog ramas restritos de a~"teração do S~s-
te~a educacl)n~l.

,1) O estudú da organização da escola, nos diversos niveis,, , ,se fara tendo em vista ajusta-Ia as descobertas da in -
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, "vestigação cientifica e as necessidades do meio social

ambiente.
1.33 - Na medida em que tais fins e objetivos o exigirem c

nos limites dos recursos disponÍvois, o C.B. e os C.R. se propÕem a cf
1aborar com as entidades públicas e privadas para a solução dos pro-
blemas educacionais, no âmbito de suas atividades.

1.34 - Os C.R. cooperarão com o C.B. em todos os projeto~
de âmbito nacional, para os quais rôr solicitada a sua colaboração.

2 - Organização geral

2.1 - O C.B. o os Centros Regionais, nos têrmos do Decreto 3846C
de 28/12/55, são partes integrantes do Instituto Nací.on a 1, ,de Estudos Pedagogicos, tendo autonomia tecnica, adminis -

Atrativa o rí.nancoãr a dorrtr-o doste plano geral de or-gan í.aa ;
.ção -de seus r ogu'lamorrtos aprovados pelo Diretor do I.N.E,

P., mesmo nos casos de sorem mantidos por meio de convênio
2.2 - A organização do C.B. e dos C.R. obedecerá ao seguinte or-,ganograma basico, com as altcraçõ0s que se recomendarem ao

casos regionais:

II~STrrirTC'--NÃCIÕNAL DÉ ESTUOOS PEDAGOG I~
Diretor---,------------ . ----

ComissãoConsultiva------I
Jcentros Regionais nePeS9\l;isasEdu~cionais

Centro Brasileiro de
:PesquisasEducacionais

[!Direção de Programas I
Divisão de Estudos e
Pes uisas Educacionais

Divisao de Estudos
e PesquiSas Sociais

r-/

Divisao de Documen~açaoe Informação Pedagogica I

Divisão de Aperf~içoãmento do Magisterio

Ise~os Administrativos (
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,2.3 - Aos dirGtorcs do C.B. dos C.R., responsavois perante o Di-
retor do I.N. E.P. pela ;administração geral, compe tcm as s~
guintes atividades: I

a) administrar os serviços do Centro, praticando todos os
atos necessários ao seu bom funcionamento, super í.nten -
dendo-os, coordenando-os, fiscalizando-os e promovendo
seu constante dese~volvimento e aperfeiçoamento;

b) elabo~ar o orçamonto das despesas, téndo em vista os r~
cursos que o I·.N.E.P. destinar ao Centro;

c) submeter à aprovação do Dirotor do I.N. ~.P. o orçamento
e os projetos especificos que resultarem dos planos a.
provados;

d) propor ao Diretor do I.N.E.P. tbdas as medidas adminis-
trativas que se tornar-em nee easár í.as à execução dos pI'Q.,
jetos especificas que rosultarem dos planos aprovados;

.,

,
e) apresentar a0 Diretor do I.N.E.P. relataria trimestral

das atividades do Centro.
, ,2,31 - Subordina~a a Secretaria Executiva havera um Servi-

. - , ,ço de Adm1nistraçao, que atendera as· tarefas de secretaria, tesoura-
ria, contabilidade, mecanografia, comunicaçõos e serviços gerais.

2.4 - A Comissáo Consultiva do C.B. ser~ constitui4a pelos Dire-
tores de Programas e por um ou dois reprosentantes de cada
um dos C.9., sob a presidência do Diretor do I.N.E.P.
2.41 - À Comissão Consultiva do C.B., que se reunirá pelo

menos duas vêzes por ano, mediante convocação do Diretor do I.N.E.P.,
compete discutir os planos de trabalho dos diferentes C.R. e do C.B.,
tendo em vista a sua coordenação.

, - -2.5 - A direçao de Programas compete encaminhar a. elaboraçao dos,planos de trabalho e dos respectivos projetos especificas,. "coordenando e orientando, de· ponto de vista tecnico-cienti
fico, tôdas as atividades do Centro.
2.51 - A Direção de Programas será constituida de um cien-

tista social e de um educador, sendo que, no C.B., um dêlus será um
das elementos indicados pela UNESCO, de acôrdo com o plano de coope-
ração t~cnica existente Gntreela e o I.N.E.P ••

2.6 - N ,A Divisao de Estudos e Pesquisas Sociais (D.E.P.S.) tera a
seu cargo a realização de estudos e pesquisas que conduzam
ao conhecimento da cultura e da sociedade brasiloira e de
seu desenvolvimento, em conjunto e em cada região do pais,
a fim de pormi tir a compz-ocnsâo mais ampla e profunda que

A , •••for possivel dos fatos educacionais om suas rolaçoes com a
vida social, do acôrdo com o quo foi ostabelecido na defi-
nição de fins e objetivos do C.B.P.E ••
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tras conàições de desenvolvimento e aprendizagem;

k) estudo e elaboração do medidas do rendimento daa
prondizagem e da eficiência escolar, em todos os

#nivo is e r-amos ;
N t A1) estudo e elaboraçao de estes de inteligencia e

aptidão, ten~o em vista as possíveis diferenças
do experiGncia individual e de grupo;

m) esbudo interpretati vo e critico das estatísticas
educaci~nais correntes;

,
n) os tudo de cr-í ter í.os e meios que contribuam para

, Amelhorar os levantamentos estatisticos sobre edy
Ncaçao j

,o) levantamentos ostatisticos, por amostragem, que
contribua~ parn melhor esclarecer ns situações
estudadas nos diferentes setores da D.E.P.E.;

) ... ,p doscriçoes l:lOuJgrnficas a serena confiadas a edy
A •.•cadores dos diferentes ~tados, sobre situaçoes

ejucacionais especificas ou sôbre aspectos ge -
rais da educação n0 Estado.

2.72 - Para a roalização de suas tarefas a D.~.P.~. se va-
ler~ das contri buiçõe s de a) filosofia da cduca câo , b) hist~ria da
educação, c) psicologia, d) adr!1inistração educ ac Lona L e d í sc Lo.l.L -
nas correlatas.

2.8 - A Divisão 1e Documontação e Informação Pedagógica (D.DoI.R;,tera a seu cargo as soguí.ntcs ativicl.ados:
a) documentação relativa às necessidades dos estudos e pe~

quisas desenvolvidos pelas diferentes Divisões;
b) biblioteca de

A • fencaas ont os
educação, de ciências sociais e demais c1
da educação, cumprindo-lhe ainda manter a

A ,mais completa "brasiliana" que for possivel;
, -c) cadastro bibliografico e de instituiçoes educacionais,~

educadores e educacionistas;
d) . f •. . t A bí di 1 •..J.normaçno, ln ercam 10 e vu gaçao;
e) publicações;
f) museu pGdag~gico destinado a demonstrar a evolução das,doutrinas, praticas educacionais, material de ensino,e~

•.• tpecialmente en relaçao ao paJ.s, cabendo-lhe ainda man -
ter filmoteca, discoteca, arquivo de fotografias e gra-
vuras.

2.9 - - , #A Divisao de Ap::orfeiçoamento do Magisteri o (D.A.M.) t e r a
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"por objetivo, alem:dos cursos baseados nos estudos e pes -,

quisas realizados pelo C.B. e os C.R., projetos propr:tos
destinados à forma~ã() e aperfei-çoamento de administradores
escolares, orientadores escolares, especialistas de edu~~-

••• . A Aqao, professores de escola n~rmal e professores em geral,,
mcdí.ant e , entre outros, os seguintes cursos e estagios:
a) de aperfeiçoamento de ~ri0ntadores de ensino;
b) de aperfeiçoamento de magist~r10 para a formação de PrQ.

f
A , •essores primar1os;

c) de aperfeiçoamento de pessoal para administração educa-
cinnal;

A
d) de aperfeiçoamento de professores

cação e Escolas Expcri~8ntais;
e) de especialização de profess~ros

para Escolas de Apli-

,prinarios;
f) de pessoal para os cursos que os Centros Regionais orga

nizare"!l.
, '·1· ... t encâ2.91 - A D.!.'i..H.competira aanoa a or-gam.aa çao e manu ençao

de escolas expcr Imont aã s c1estinad,él.sa servir de campo expor-Lmen tal. pa

ra os diversos cursos mencionados nos itens anteriores; reél.lizarurna
educação eficiente e adequada ao nível e neêe sstdades dos alunos, e
às conãí.çôos e necessidades sociais; exper Iront.ar r.1étodose procedi-, ,mentos de ensino primario; funcionar CO'"10 Labo rrrtor-í,o para estudos e
pcsquí.sns s~brc o escolar, programas de ensino, preparo de professor,
m~todos e recursos de educação G outros problemas correlatos.

3 - Da organização ~os planos ~jGtos de trabalhe
3.1 - O programa goraL de trabalho compreendendo os pl.anos do C .B.

e dos C.R., ser~ apreciado e aprovaqo pela Comissão Consul
tiva do C.B.P.g., quando parn isto f~r convocada pelo DirQ
tor do I.N.~.P••

- - ,3.11 --No C.B., para discussao e aprovaçao dos plenos pro-
pr-í.o s, bem como para decidir s~brc projetos específicos que decorram, •..daqueles planos, haver-a uma comissao composta pelos Diretores de Pro-

, Agramas e Coordenadores de Divisão, quo se reunira, sempre que for ~, .....cessario, por convocaçao da Direçao de Programas.
, -3.12 - Nos C.R., para o mesmo fim, havera uma comissao con

sulti va ou equivalente, or-gan Lzada segundo a forma acima ou da que
mais se aconsolhar tendo em vista as condições locais.

fW A • •••• N3.2 - Cada Divisao, com a assistonc1a, coordonaçao e orientaçao
_ , A

da Direçao de Progran~s, elaborara, com a devida antecede.!!,
cf.a , seus plano s pr-: pr ios , a serem cuemr Ldo s no ano seguig
te.
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a) dar

tos

Direção de Programas:
parecer sôbre os' pro jatos de estudos e pesquisas ,an-, ....de serem os mesmas submetidos a COffi1ssaoConsultiv~

b) determinar temas preferenciais de posquisa e as respec-,.tivas diretrizes; orientar o aproveitamento teorico ou,pratico dos resultados das pesquisas realizadas;
c) cooperar com as diferentes Divisões na escolha e contr~

to de pessoal especializado ou t~cnico e na distribui -
ção ou concessão de recursos a especialistas ou insti -
tuiçõcs que solicitarem o patrac:Ínio de suas pesquisas e
estudos pelo C.B. ou pelos C.R ••

3.31 - De tôd~s estas iniciativas e atividades a Direção de, ,
Programas fara sempre relatorio sucinto ao Diretor do I.N.E.P ••

3.4 - A coordenação entre os trabalhos do C.B. e dos C.R., além
da ação exercida neste sentido pela Comissão Consultiva,far-

, - - - ~se-a pela Divisao de fucumontaçao e Informaçao Pe dagogica
, w ,do C.B., a qual sorao cnvia~as copias do todos os planos,, ,projetos especificos, relatorios e de outros documentos que

permitam U~a constante troca ce informações entre os C.R.e
o C.B ••

A _

Todas as questoGs que surgirem e forem omissas no presente
plano, serão decididas pelo Diretor do I.N.E.P. que, sôbre
as mesoas, poderá solicitar parecer da Comissno Consultiva

, •• fIWdos orgaos regi8nais, da Diroçao de Programas do C.B. e de
cada um dos C.R., ou das 0iforent-'s Divisões de cada Cen -
tro.

3.6 - Na medida em que a exporiôncia o recomendar, o presente Pl-â,
no podara ser modificado ou revisto, cabendo a iniciativa
ao Diretor do I.N.Jt3.P.que, sôbre o assunto, poder~ solici,tar o parecer dos diferentes setores tecnicos do C.E. e dos

3.5 -

C.R ••
, ,

3.61 - O Dir"_::tordo I.N.F..P. bafxar a , sempre que noc essa -
rio, instruções, normas e recomendações tendentes ao pleno e eficaz. " ...desenvolv1mento e a aplicaçao do presente plano.

4 - Do pessoal e suas atribuJçõcs

4.1 - ,
O secretario executivo, os diretores de programas, os coo~
denadores do divisões, o chefe dos serviços administrati",-
vos, bem como o pessoal administrativo (secretários, dati;;'

" ,lografos, escriturarias, arquivistas, bibliotec~rios, con-
tadores, mensageiros, zeladores, ete.) serão contratados~
ra trabalho de tempo integral (40 horas seman~is, l:Íquidas~,sempre que possivel.
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í lação. Os C.R. da, Bahia,e Belo Horizonte, com semelhantes possl

_ .• ",' ~r #bilidades de tra.balhos, bambóm terão que atender a despesas do
i t l·- /' .ns a açao •....•

• d
p'"

O ·<f:R. de P~rto Alegre será apenas , em 1956, uma ampliação do C.
R_I.N.E.P~, que, de acôrdo com o convênio assinado entre o I.N.~
P. e o Govêrno do Estado, já se acha om operação. Dispondo de SQ

de e de ~lgumas ~nsta1ações, suas despesas não serão tão grandes
, / i dquantQ~ás dos C.R. antor ormente menciona os.

6. o C.R.de Recife, dependente ainda do organização inicial e ins-
-" , 6ta.Laçae , dificilmente podera desenvolver, em 195 , grandes estu-

~ ,dos e pesquisas de campo, razao pela qua L e o contemplado com m~
nor percentagem da verba.

AAprovado quo soja por Vossa Excolencia,Senhor M1
nistro, nas linhas mestras e nos detalhes aqui expostos o plano geral
de organização do C.B.P.E. e dos C.R. e 0 critério de distribuição da
verba anteriormente mencion~da, de Orçamento de 1956, ficará o Dire-
tor do I.N.E.P. autorizado a baixar as portarias e instruções neces-,
sar Las para regular o runc í.onamerrto do C.B.P.E. c dos C.R.,podendo ~,.inda, conforme o caso, assinar acordos que venham a ser mantidos por

Ameio de convenios.
AValho-mo do únsejo para renovar a Vossa Excolon-

eia o s meus protestos de o.l.ovarta consideração.
, ,

(a) Anisio Spinola Teixeira
Diretor do lNEP

AD Exmo. Sr.
Professor Abgar Renault
Ministro da Educação o Cultura

.-000000-.

Despacho do Senhor Ministro da Pilucação e Cultura:

IfApprovo o plano proposto pelo Dr. Diretor do INF.Ppa-
ra organização do C.B.P.g. e dos G.R., bom como. o prograrmaadadistri
buição da verba do corrento ~nno,e autorizo o referido Diretor a bai,xar os actos necessarios ao funcionamento dos centros citados e a a~
signar accôrdos o convenios pnra o mesmo etfeito. 16.1.56. (a) Abgar
Renault."
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ATA DA REUNIÃO DO DIA 1, DE AGOSTO
de 1956, às 9:30

I - O Prof. K1ineberg informou à reunião que o grupo paulista concor-
dara com os principios gerais do documento do CBPE relativo ao
programa de trabalho para os prÓXimos dois anos, com a possibili-
dade de serem acrescentados detalhes ou feitas modificações no tex-
to, posteriormente. Ficou, também, bombinado que haveria represen-
tação do grupo do Rio nas reuniões em são Paulo e vice-versa. Es-
sas reuniões devem realizar-se cada dois mêses, no Rio e em são pau-
lo, alternadamente.
Ficou, também, combinado que seria acrescentado um parágrafo ao do-
cumento no sentido de que o Centro auxiliaria o treinamento de pes-
quisadores. Em são Paulo está sendo preparado um "workshop seminar"
para professores (nível secundário e primário) afim de treinar pes-
quisadores. Os professores assim treinados fariam pesquisas em suas
próprias escolas, enviando as informações delas resultantes para o
Centro. A idéia foi aceita pelos presentes, e Robert Havighurst ma-
nifestou o desejo de passar uma semana em são Paulo afim de partici-
par das reuniões. Foi, também, levantada a possibilidade de se fa-
zer o mesmo aquí no Rio.
o Prof. Klineberg disse que o Prof. Joel Martins mostrou-se desejo-
so de receber, também, no Centrq em são Paulo, a assistência de al-
guns colegas estrangeiros, tendo até convidade êle próprio(Kline-
berg) para passar algum tempo em são Paulo. O Prof. Joel Martins
citou o nome de um professor da Universidade de Louisiana que gosta-
ria de convidar para trabalhar em são Paulo. O Prof. Klineberg a-
crescentou que gostaria de incluir êsse fato no relatório que está
preparando para a Unesco, afim de que, no futuro, sejam enviados
técnicos estrangeiros também para os Centros regionais.
Para terminar, o Prof. Klineberg disse que tivera oportunidade de
conversar longamente com os colegas de são Paulo, tais como os Drs.
Nogueira, Fernandes, Antonio Candido e outros, os quais haviam prome-
tido ao Dr. Havighurst ampla cooperação no futuro.
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11 - O simpósio, com a colaboração dos elementos de são Paulo e do
Rio, ~oi sugerido para julho de 1957, ~im de aproveitar-se a
presença do Pro~. C. Wagley, que já deverá estar no Rio nessa
,epoca. Antes da partida do Prof. Havighurst para os Estados U-
nidos devem ser traçados os planos, ficando encarregados do mes-
mo, no Rio, os Drs. Moreira e Havighurst. A data exata do sim-
pósio será determinada mais tarde. As contribuições devem ser
preparadas com bastante antecedência, e ~oi sugerido que se auxi-
liasse monetáriamente os contribuintes afim de que dispuzessem de
mais tempo para coligir os dados necessários para um bom traba-
lho. Como tema escolheu-se "O sistema educacional brasileiro e
como as ciências sociais podem contribuir para esclarecer e solu-
cionar a s í.tuaçâov ,

111 -O Dr. Roberto Moreira propôs que se enviasse os Pro~s. Hutchinson
e Pearse para os Estados, já que alguns se mostravam interessados
na assistência de técnicos estrangeiros. Ficou decidido, em prin-
cipio, que o Pro~. Hutchinson seria enviado para Reci~e, devendo
fazer um estudo qualitativo, isto é, de caracterização das classes
inferiores no Nordeste, já que se tem como certo que elas diferem
das classes inferiores existentes no sul do pais. O Prof. Pearse
será possivelmente enviado para Belo Horizonte afim de talvez es-

'tudar as questões resultantes do contacto do elemento mineiro com
o elemento nordestino. Atendendo a um pedido do Rio Grande do
Sul, o Pro~. Pearse deverá, também, ser enviado para Porto Alegre
por um períOdO de duas semanas.

IV - A proposta do Dr. Roberto Moreira de que o govêrno brasileiro re-
quisitasse ao Departamento de Estado a vinda do Prof. Solon Kimball
~oi aceita em princípio. O Dr. Anisio deverá avistar-se com o
Embaixador norte-americano no Brasil; dará depois o resultado da

,entrevista ao Prof. Klineberg que, em Washington, entrara em con-
tacto com o Departamento de Estado.

- O Prof. Klineberg mencionou, também, o nome de um seu colega, Pro~.
Gustave Gilbert, psicólogo da Universidade do Estado de Michigan,
que ter.'seu tlsabbatical lea.vetlno ano de 57-58, e está interessado
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em viajar para o exterior. IProf. K1ineberg falara com o Prof.
Gilbert nos Estados Unidos a respeito de sua possive1 vinda pa-
ra o Brazi1.

V -Dr. Moreira informou que, segundo M. H. Laurentie, a Unesco ti-
nha verba para a permanencia dos Profs. Havighurst, Pearse e
Hutchinson no Brasil, em 1957, sobrando ainda uma certa quantia
para a permanencia de uma pessoa durante 5 mêses ou de duas por
dois mêses e meio cada uma. Os Profs. K1ineberg e Havighurst são
de opinião que deve Ser convidado para êsses cinco mêses o Prof.
Wagley. A proposta foi aprovada por todos, com a ressalva de que,
no caso do Prof. Wagley ter de ficar mais de 5 mêses no Brasil, o
Centro se responsabilisaria por sua remuneraç50. O prof. Wagley
viria na qualidade de consultor.

VI -Com relªçãe à viagem dos Profs. Havighurst, Hutchinson, Pearse,
Bunt e Moreira à Belo Horizonte, ficou decidido que seria envia-
da recomendação ao Dr. Abgar Renault, e também à D. Helena An-
tipo~f afim de que esta possa preparar, antecipadamente, um pro-
grama de visitas para o grupo. A partida será na quarta-feira,
dia 22 de agosto, e a volta no sábado ou domingo seguinte~.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1956.

!1~ Parf ~~
Adila Araujo Lima

Secretária

Visto. De acôrdo

~)~
Robert J. Havighurst
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇ7,O E CULTURA

te no Brasil, bem como a demonstração de instalações técnicas e
outros assuntos' escolares, por meio de exibições "permanentes, ex
posições especiais e de outros meios adequados)

,gogicosj

• Nd) pub1lcaçoesl
1) E1aboraçao da Revista Brasileira de Estudos Ped a-
2) ~ub1icação e distribuição djtR,:,B.EoP.,bem como de

publicações avulsas elaboradas por outros orgaos do INEPj
'" , "3) divu1gaçao de materia informativa e noticiosa so+.

bre assuntos educacionais. .
e) Estudos Especiais:

1) orientação educacional 9 profissional, com~reen -
dendo o levantamento dos processos e tycnicas de orientaçao edu-
cacional e profissional em uso entre nos, para pos terior estudo
de seu aperfeiçomnento e divulgação;

",2) organização esco1ar~ compreendendo estudos sôbre
a or~anizaçao e funcion~~ento da ~ede escolar e de sua adequada-

N ~ ; ~ ,

ç ao as necessidades,sociais das vantas regioes do pais;
3) Inqueritos e pesquisas, compreendendo os estudos

d~ interêsse educacional não especlficamente enquadrados nos se-
tores acima o

f) Programa da C.I.L.~.M.E.:
compree~dendo inqueritos e levantamentos ~Bl~t2vos

ao ensino de grau medio e element~ que, exigindo Uf,1aparte im-
portante de trabafho~ de campo, naO poss~n ser conveniyntemente
executados pelos orgaos acima com QS recursos or-ç amerrt ar-Los nor-
mais o

Y - A atual Campanha de Construções e Equipamentos Esco
lares sera desenvolvida por um Serviço de AS$istência Financeirã.

, VI -,Ãs atividades da Campanha de Aperfeiçoamento do Ma
gisterio Primario e Normal, bem como a coordenação e su~ervisão~
dos cen~ros Regionais do INEP~oS Estados, ficam atribuidas à c~
or-denaç ao dos Curs os do INEP:J' .

, ,ass. Anisio spinola Teixeira
Dil"'etor do INEP





C L N T ji O D 1 J O c U fiI 1;- N T A ~ Ã Ol.:J

P E D li G O G I C A

o Centro de Docurn.cmtação i ec.agdCica, do IN:GP,foi

instituido pela Portaria nº 32, de 11 de nov~tlbro de 1953,que

passsnos a reproduzir.
O Diretor (io Insti tuto Irac i.ona.l de r.s t.udos Ped a-

gÓii.>ico[->, dev í.d amerrt.e autorizado pelo Senhor ....urri st.r-o , confor-

me conat a do processo n-º- 4.068/::;3 - Ilil!;P, ~Le~301ve: I ~. A Se-

ção de uocumerrt aç âo e Intercârübio (3DI), a Seção de InquGri-
tos e Pesquisas (8Ir), a Seção de Ur6ani~açSo ~scolGr (SGE),
a ~eç5o de Orientação iducacional e ~rofissionQl (SOL?), a
uí.b.l.í.ot.ec a I-EJelagóf,ic& .rur-Ll,o l.)n.iga (Df), a Hevista Jrasilcüra

de ...:.stu(~OSf'edagóL"ico3 (.-LL;:Gj:") e e. Campanha ele Inquéritos e 1~

vant ament.o s do i,;nsino ....réciio e .óleme:ntar (~;ILEl,ili), dêste Insti-t.ut o , pas sar-ao a c oopo rcr- os t r'c i t.amerrt o , dentro de suas at.r.i,«

buiç õe s herais, c ons ti tuincio-se num Centro de liocurnent.açjio Pe
d ' .agoga c a ,

11 - riS furlçõÜs do coordenação e p.l ane j amerrt o das
.. ', , , - .. ~ , C t ' - -atlv1aades QOS org&os ln~(:grancGs eo on 1'0 ae iJOcurn8ntaçao

l'edat,ógica poderão ser delegadas pelo d.í.r-et.or a auxiliares de

sua escolha.
111 - Ai:', .:.rt.iviu:--.:.dsi3do Centro d e uocuuent.açjio Pe

, , .
d&g061ca se di~tribuem pelou seguintes setores:

:1)' 1)' oc uiu: '11'-.," ;'0 1" f'o '~;'", r> 0- e s E) Ln t ercâmb io ,._ J •••••• VC'-"5'C-l, .1.1_ 1.J.!.i.C4\.; _v

b) ~iblioteca ~8d2g6gic2 clurilo 0raga,
) , ' .C »ruucu ...'c:ü.J.gOg1CO;

d ) l-ublicD.ções;
c) Estudos Dspeciais, 2jr~n6e11uo:

1) úrit.!l1tação Educ ac Lona.L c Pr-of'Ls s í.ona l ;
2) OI'gc.lIüzaçãü bSC o.lar ;
3) In',uéritos e h';squi aas ;

f ) tTosr;"!ilL~S da CILbHE.

IV - Caberão, inicialmente, aos ~ctores descnvol
ver o ~)(;guinto pr-ogr-sm ..l ele t.r-aba Lho :

8.) §etor de lJo~Gnt.aç&o, Ini'o:;:'lil,:::.çf.c..~.1J-!.::
A .•

c am t.l 10 :
1) c o.Lct.e . ·\'-.I~l·,0.g~"llc' c l r c: <_,': ""-'L''''O')''''~~ cio L"')~ ~, _ ':"~'''1J .J..,-_~,...,J_ ..• vc.,,-;,.,U . 11.=

torial ~C ar4uivo a SGr ~u~rdacto na
-.. 1" p".~lb lo~eca CQ~goglca;

/
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2) reprodução e indexação de documentos
existentes no arquivo da i3P ou em ou
, . d' .. tr.r-os ar-qui.vo s pe ag oga coe , par-a a en
der a solicitaç3es espec{flcas;

3) serviço de bibliografi~ Gducacional,
compr-eend enc;o bibliografi a corrente
e bibliogr~fius retrospectivas;

11-) serviços auxiliares, compreendendo
recortes de jornais a serviços diveE

•• N d'-sos liGados a documentaçao pc agogl-
ca.

5) preparo de respostas a pedidos de in
formações ou consultas lorilluladas ao
IN.GP;

6) do~ç3u de poquen2s bibliotecas peda-
educ ac i.o

7) ol~~nizução e sistemati~aç5o de in-
. ,..- "', - . 1 •.•IOI'lT1QçOeSso or-c Log.í s Ln çao e duc ac Lo-,

naL e as sunt os corr-cLat on ,
8) intorcw.ribio cultural com institui-

ÇÕ8S nacionais e e st.r-ange.í.r as ••

b) BiºliotcCQ Pedag,ógic.illVIurL~._C2..J}LÇ~G.§;:
1) aquisiç50 e registro de li~ros, pe-

. , ,. ,
r-a otu.co s G outros documcnt.o s , compr.§:.
ond end o também event.ua'lrnent.e ma pa s ,

discos, filmes, atc;
2)' 1 .,.,- N t 1 NC QSSlI1Caçao e Co. a 0G2ÇUO

rial da bibliotec~;
cio mate-

3) bu,~rdD.e c o no erv2.cão clú.'3 d oc umerrto a,
bcorporados ~ bibliotcc~;

4) serviços ~crais (refer&ncia, orientQ
ção elos c oncul.t ant.e s , c í.r-cuLaçf c de
livros, etc.).

c) lVIuseu.J:.edagógico:
(O l,iluseuPedagógico ser;',or g.ui í.aado O~O[,

t.uname rrt.ee d8verá. ter em v í.ot a o é::spcto
hist6rico da educaç~o, espacialmente no
Brasil, bem como a d8monstraç~o de ins-
-'- 1 - '.t.a.i.aç oo s , t.ec n.í.cas 8 out r-o, r.asunt.os es
colares, por meio de a::;:ibiçõc:::;PL;Tdi..:.ne,!}
tos, exposições especiais e ~l outros
moios adequ~dos).
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d) l'ublicaçõcs:

1) claborac~o da Revista Brasileira de.
~studos Pedag6gicos~

2) publicc..çQO (; dlstribuiç20 da RBEP,

bom c omo ele l)ublic2.ções avulsas elQ.
bor adas por ou t r o e órgõ.os do IW!;P)

3)' l' 1 ... 1 t"''''' t'(,1 vu [,C'i.çé..:'oQC lÜ'-'.·erl<.., r.rn o rma 1 VD. e
A, ".noticiosa soore assun~os CQUCaClO-

naí.s .

e) bstudos ispcciais:
1) orientaç~o educacLon~l c profissio-

nal, compr'o end endo o Lo vant.an.cn t.o
elos processos e técnicéls de orienta
Ç&O educ cc í.onal. e pr-ofi.as.í.ona.L em Q

, .'ao entre nou , p..r'c pos t.or-í or- estudo
cio 3(;U aper-f'c í.c oamcrrto (; divulgClÇÊiO;

2) or guru zc:ç:o esc oL,:.r , couprcendendo
A, ~ ~so or-e él o1'6':.llÍzo.ç.:,o e :í: unc í.p

, '" ,uiJ. rene esc 01&1' c cJ.e sua adQ,.. ..
qur.ç..o <'1S ncc eas í.dr.de s so cí.r.Ls cI,::;.s

, • . - ", IVarlQS regloes ao palS;
3) iI'l(,uGl'i tos e pe squâ sz.s , c ompr-ecnclcri-

, '1 ~." . o

ClO os CS~U0.0S do a.nt.or-e.as o CdUCdC1.0-

nL.l
nos setores ac Lma ,

f ) P r ()gr &rll~~l a C 1:L,-"lV1--:: :
(compr-ocnr.ond o in(lUérit.o:::, c Lc.vcnt.ame n-
tos r-o l at.r vos ,--",-ocn eí.no de; [,l'.:'J. médio e
e.l.emont.ar- (.~ue, exi~lnclo un«, ll:.rtc impor
t ant.o de t.r-auoLho s c1c c cmpo, llão possam
sor convenientemente o~ocutudos pelos
, - . . ,or gao e ac i.rna com os recursos or-çomcnt.a-
ri o s no rrr1éÜs •

tos
v - i'L at.uo.L Companba de Construções

,
[;era dc scnvo Lviela por um Serviço ele

e i;quipc::,mcn-
" " ...as i at.cric l.a

ilI - 1'3 ·-,tivi0."C:or' da CC1[('D'i'i'h'" 6,) '-'~·"·'J."'·L"'l;l·('()""10n'1-0~ u_ u.u c. (-~"'J:c..-..L<...," .•.•...... .n.J..)\..... '5 .... c ...l!_.u

(1 o ~ r- -" ," • o 1" ' ,. ""1 l' ,'"~ L.L~GJ.0'Ci..~rJ. -ru.mur-a.o c hOriliC~ , nem c onio Cl.coor0.el-,.,~lÇL~Oo su-

pcrvis::o dO~:j Centros ücgiol1c.is d.o IN1P nos .b[jtc.~(los, fLc crn é.:.-
tri bu l.du o ~.L Coordene.c '::0 c:.u8 Cur ao s do INEP.

"

('lJ ;~/ 'I~\ ,v .... J.. J:_I("~
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Os diversos setores, com exceção do Museu Pedagógico, que

ainda não foi organizado, ficarma sob a direção de auxiliares de-

signados pelo Diretor do INEP, atribuindo-se, ainda, a função de

coordenação'dos órgãos integrantes do CDP (oxcluida a CILB~E), a

urnsupervi sor geral.

Cogitou-se, posteriormente, de urna nova distribuição das
atividades do CDP, de modo a substituir-se a forma de coordenação
Ln Lc La'Lmeribe adotada, por outra que possibilitasse Q agrupámonto

do serviços sob. a responsabilidade dos chefes de seção do IHEP

(SDI, SIP, SOE).

Fo L, então, em outubro de 1 954, aprovado novo e squ oma ,

segundo o qual ficou o CDP dividido em três núcleos:

A) Biblioteca, compreendendo: 1) as atuais seções de livros e
periódicos; 2) uma seção de documentação geral (arquivos de
documen to s dat Ll.ortr-af ado s rj rnJ..l'n.eo~rafac:.os e de recorte s de j 0R
na í s , existentes na S'."D.I.);. 3) sBção do f'L'lrne s , discos, et c ,

4> serviço de bHJlio:",rafia.
B) Setor de estud03 e pesquisas, a ser organizado, com a função

e ssencial de rounir G elaborar u ma document acâo tão completa
'''''b ."" dmí • I .," •qu ant.o po s sLve I 80 ro a or-gan i.z ac ao e a a. ian i sur ac ao GO cn aa>

no no Brasil e, em a spe ct o s mais gerais, no e ot r-an-to Lr-o , Cabe

rá ainda a esse setor manter contato per-mancnt.o com os c ent.r o s
nac i onaã s que realizam e st udo s , pe squ t sa s G e:;cper:l.2.Dcias novas

no campo da educação, como também com as uSi30ciçõe s de educado

r e s,
C) Sotor de informações, ., "" b í o dO i .b . ,..,r nce r-c am 10 G eLO J_ sur i U1Ço.Odo livro s

o outros documentos, com as ae guLnbe s atr:Lbuiçõcs: 1) dLvu Lgar-

Lnr orrnac ôe e sôbre o ensino brasileiro em ;~ocios 08 20118 aspectos,
por meio da c or-r-c soondcnc í a, do c omuni cuc óo a, pulJ15caçõe s, e t c ,
,..,) ",. ~. ,..,
c- nrocedor a COOJ_11caçno das leis o r-e guLan.en t o r- de ensino;

3) 1" ., d TITnp ., '.asseC!;Urar a lSaçao to ~-~l:'., com os orgam.smo e p,YJ&gOglCOS
ir.ternncionaia,- visando no intercâmbio do üxperiêncfas; ü,rea-

15zar os inquéritos solicitados pelos mesmos; 4> planejar e re~
Lf.z ar- a distrlbuição de livros e outros documontos que vierem a
ser adquirido s para ê s so fim.

O atual setor do pub l í.caç Se s continuou com as e.tri bu i··
çõcs que lhe compotiam no momento: elaborar a Revista Brasiloira
do ~stndos Pedagógicos G di stri buir as publicaçõo s do nTEP.
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DESENVOLVIMENTO DO T?HOGRAMA DE ThABALHO

Bib!.t~.tecaMu~ilo Brag,o.:A Biblioteca vem sendo totalmonte refor-
mada, não sÓ no que se refere a instalações materiais, substitui-
ção de armários fechados "por ostantes abertas, como à adoção de
técnicas modernas de documentação.

Inicialmonte f'or-amreunidos ao acervo da Biblioteca os li
vros que se encontravam nas d.ivursas seções d.o INEP, no sentido de
estabelecor-se um contraIo central de todo o matorial disponlvol,
sem impossibilitar, contudo, futura distribuição de parto do mo smo
aos diversos serviços do INEP, como já. vom sendo feito à CIIEME,
Seçã.o de Engonhur-La , CALDEME, :C:Jcolo..Guatemala e, por último, ao
Centro Brasiloiro de Pesquisas Educacionais.

,.. ... "'. 1 'dOFez-se a separaçao das obras de referoDcia - enC10 opo ~
, ,., ..as, dicionarios, 3tC. - que passaram a constituir uma seçao a P8.!.

te. Estas obras o 08 d~maie l~.vros ostão sondo r-e g í atr-ados o cla.!?-
sificados, catalo:;ados, otiquot:).do~ o arrumados nas estantes de
ac ôr-do com a c La ssificD.ção éLec1r.J.!l.lde Dowoy, que foi a adotada pa
r-a a Biblioteca. AtualmGnte, porto de 90% d os livros já se acham
fichados, mantondo-se um catálogo si st emá t í.co e um co..tálogode au-tor. A c at.a'l.ogacâoó feita nc La s r-o gr-a s s Lmp'Lâ f'Lc ada s do Código
da Va t Lc ana ,

A reorganização do antigo acervo da Biblioteca não se
acha ainda concluida pela razã.o natural de ter-so que atonder ao
afluxo constante do novas aqui siçoe s,

J' ... . - d •.• d 1 "'ba se a.na caou a or?~arnzaçao ic uma eecao .e o or-as 80 ro
todos os aspectos da cultura brasileira.

A Biblioteca do IN:CP, relativamente
forência, do psicologia e educ3.ção em goral,

rico. em obras de ro-
ó, contudo, deficitá,.....

ria em filosofia, soc Lo'Lo c.La , unur-opol.og fa cultural, economia e
h I '. , • ..,Lat or-Lu , uma vez que 80 aGora 80 cog.Lbou , em f'unç ao dos novos pro

. ~-
gramas de ação do I~mp, do supri-Ia nesses CUffiVOS.

O sotor de periódicos, de relevante importância numa bi-
blioteca especializada, apesar da atenção quo desde o inicio vem
merecendo, ainda está longe do 3.tendor a condiç3os desej~veis, na
parte de procod8ncio. ostrangoira.

A falta de recursos com que se deparava anteriormente pa--r-a aplicaçno em assinaturas de revistas, trouxe, como con sequcnc La ,

um amontoado do coleções dosfalcadas.
Já se solicitou da Livraria Civilizo.çQO Brasileira o. aqui-

sição de 34 coleç3es completas de periódicos ingleses, norte-ameri
canos e franceses e os vo Lume s dos ,J.ltimosdez anos do mais 16 po-
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Ultimumonto foram adquiridas 39 coleções de revistas o-pub'l í.c ac oo s acr Ladu a br-a s í.Le í.r-a s , num total de 1.170 volumes.

No momento, procura-se reunir a documentaçfio nGcoss~riu
1· . t B d B "1 ...bí • ] ,. "p a r-a so lCJ. .ar ao anc o o r-a e i o CD.mlO c cpo ci a.i conCOQJ.GO P2,

r a a a s Lnat ur-a do r-ovl st o s, Por motivo elo pr-ono s samorrt o trabo.lh,2.
so docorrente das condiçõe s o et abc Le c í.da s por aquela Ln s t.Lt.uLcfio ,

as aQ"êncio.s (;suoc Lnl Lzudn s 80 r-eeu sam a tomar a ns í.nat.ur-a s ut :1.1i-
(.) .

zando a referido. bonificaçüo espocial. Assim, tendo o
Gerente de Fiscaliz~lçÕ.O Bancário. concordado, por cxccç;õo, om

• L. • IJ:iTE·u t n n (.""1 o at (f""1,.L. • "1r· '-~ ('1 :1 F: (' IT ~ l o n rtpcr-nu.t a.r- que o '~.i. scma s sc o s a s s i.na ur-a e clu.[[lV(J·'~ C,_, o.".>"nc].,-,-,o

e s t r-ange Lr-as e, não, dí.r-o tument.o do cada editor, estabelecemos

contato com ar::ontc s no. Inglaterra o E:~t!lrlos Un:i.(Jos , com a Uno se o
e a Unifio Po.no.merico.nu. J& ~o encontra rounida a documentação

relativo. aos tr~s ~ltimos, fu.li;u.!.l'lo c orroLot ar- a ':.10
r-Lc anu s ,

DÔSS8 moclo, :S'Grüo :2(:scp;ur~lduf' a s eLna cur-a a , por- dois anos,
de 17 po r-Lcd í.c o s :1.nr~lGs(;s, 57 n or-t c+amcr-Lc uno a, c}LJ todos OS da

Uno sco e do. Uniüo Punumor Lcann ,
Q o' ::l" r') ,..,uanto aos perlOGlC08 rr<J.DCCSOS, rGcabemos, por doaçao

da EmbaixJ.do. do. F'runc a, 23 a s aLna tur-n s , tendo sido tomudas mais

20 nola Livraria Hachotto do Brasil.
D t ~ e ' -.,os ou 1'08 po.lses os paI'lOQ1COS

rJ

80.0 rccabidos por permu
." - ....-

to. ou doo.çõ.o, »r-ot.ondondo= so tomar a s s l.nutu r-u Ilo.{J;o.a'pcriu s do:
Rovista Moxicana do Soc5010gi;;L
Rovise<J. Espa~ola de PedaGog:J.a
Enfant (Bélgica)

ROVUGJnt.e rnat t ono l.e do P sycho-:?Gdaf~ogio (Bél[';icu)
Scientia Paodago~ica (Bél~ica)
RCVllC Suisso de P 8ycholo(~;:to

Os pc r-Lod l oos [)1'a8:1.10ir03 são to.mbérn. rc co btIo n nesta ba

so , com GXC(~ÇÜOdo AnhombL 0, no futuro, da I-tcV·l<lto. B:cLl.siltdro. do
Filosofia e Rovista de Pcjagocia.

Já foram r·e?;istro.dos nu Biblioteca 8.365 Lí.vr-o s , cn lcu Lan
do-se que o acuI'VO total atinjo., o.tuulmonto, do 12.000 a 13.000
volume s , incluindo- so rovi sbu s crrc ado r-riadn n e som computar folho-
tos u obras do referência lc~islo.tiva.

Uma t ar-of a do gr-ande imnortância, que ainda nGo foi elE
nific;.:LtivarlLnte r-ot omnda , é o. soleçõ.o G cLu e s Lfí.c aqfio Cio s p r-Lnc L

pais t raba'í.ho s publico.dos Gm r-ov Lat a s e at.r-ango Lr-as , Cumprccndo



ainda a Bibliotoca os .rr-quivo e -7-dG documentos manusc r-Lt.o s , datil2

~rafudos 0 mim00~rufados e de recortes de jornais. Proceda-so,no
momento, à fus50 dos arquivos dc..s antiga~ seções do INEP, o quo
ver: implicando 6.rduo trabalho de seleção, cLu s sl t Lc a qfio , guur-du
e registro. Os documcnt.o c estão sondo gru;:')::.ldosdo modo a separar

se o que consti tui litl.:r:J.tuf:J. pedagógica do que diz r c 2pO:'LtO0.0

desenvolvimento da GclllCJ.~UO nos diversos ost ado s do Brasil.
Quanto ao s r-c co r to ~:'de J orno.i s , do. mo.tério. Ll.~];::in.J.cLguR.r•......

da-so o quo -ó Lndoxado no. IIBibliografio. Br-a sLlo ira do Educ~J~:Ioti

e, (10 rc st.an t.o , se Lc cLonn-i so o quo constitua r-oví.a t r-o valioso da

o.tivülade educacional brasileira. Todo o mat e r-Lu L ó cLa s at í'Lc ado

e fichado.
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Retomou o CóD.P., em 1 95l~ .• o registI'o sistemático ela

li tel"atura educacional brasileira, a fim de dar corrtLnuã.dade ao
tl-'abalho iniciado em 1 9)~h, r-e f'er-e nt.e a obras editadas de 1 812 a
1 9~.4e publicado na nevista Br as í.L> ira c.e Estudos Pedagógicos.

Com êste objetivo foi traçado o seguinte plano:
1) PUblico.ção de um boletim trimestral incluindo a inc1e:xaçZ;o..]3 li

~ .J...." "io ., 1 t d.... ovr os e ar tn.gos ue pern ocu.oos , em or i.ga ns ou X'8.UÇCO, e 0.0 ou-
br-os docume rrt os nuo impressos.

2) Levantamento bibliográfico retrospectivo, a f.im de co~)ril' a. 10.-

ClliLacorrespondente aos unos de 1 945 Q I 95J.

3) Lcvurrt amerrt o ~)ibliogrofico par-a o estudo do histÓl"iu d a eciuc n
çóo no Bl"c.sil, c ompr-e.endondo legislcç8o, documentos oficiuis ,li

d
' ,. . ovpos e artigos .e pe r-aoro.cos ,

.A f'aae '1 ""1' ,..,. :t" oce. O:1..D, aogr ur aa peuugoga ca
nacional Lnc Luf.u : lcvuntL;:(l.(:Tl·l~08·;Jibl5.og1"cflcos l"1O 8orviço de Enbe r-~.... ,
cambio e Catalogc. Ç20 do D~'~S~',no :301etiIil Bibliog:r'e.fic o do Insti tu-
to NacLcna'l do Livro, BOletilil-ibliogl"úfico de '=~bliotoca. NacLonnL,
Boletim Bibliogrofico Br-as í.LeLr-o, Hundbo ok of Lu tLn Lmericc.n ,':;c1u-

to. ul .. o ti.... . 1t . ". ~. tc a a on j c i.r c are s a a.ns t a r U çoes cu Ul"'QlSe c~ee118l11.0e c e eu, o-
res, solicitando o relcçc;o de sues pub'l.Lc o çóe s e tQr-.Jbóm. o preenchi
mento de faltos existente s nas cale çõe e de bibl:L cbe C8S'; Le vr.rrtcmen
t b· N • '0.' 't ' . ...o de s pu Lí.c c çoe s pe r ac lC08 de core 01" pe dc gogã.c o; e Lcb or-cÇL:o de
uma Lí.s t c de c cbe çc Luos de ua sunt.os , pcr ; distribuiçuo s í.stcraa t.Lc c
de matériü o ser Lndexud., , atruc Lment;e substituida em vista da udo-
ç:o de. cle.s3ific:..:ç~0 decim~l de Dewey,

,
De lJibliogl'"·L:fL.. c or-r-enbe f'or um pub l.í.ccdos c Lnco nUll1Gl'OS,

com .: tir:..:gero. de I 000 exempl.cr-o a , correspondentes uOS C.1108 de
1 953 (vol. 1, n , 1) e do 1 95LI'.

Vem, ~.indü, o ac r-ví.ço do bibL.ogr fic. Lcvcrrt ando ,
t J' o l ,gr:.::'cl.vamen G, e ria Cerlc. refe:c'ente ;::0 per-ã odo onta-e L 9,.!.5 e I

pr o-

953.
,

Quc..nto no Lcvanticme nt.o bÜJliogrefico pena o
. t' c é ••••11.l8oru rr dc, oduc a çao br-as LLoira., POl'"se treto.1'l de obre:

t.ens c , ficou r-eao'Lví.do fc~zê-Io por oaíicdo o publicQ-lo
te. Visc:ndo C< fc:cili tCl~ e c uniformizor o t~(.>::::b~:lhodo

estudo da

pc s qu Laa foi
eLcbor-ado um roteiro parc o co.l.et c de dados , oistribü.ic10 c focul-,
d.cdo s de filo80fic:,a.lnstitutos historicos e a pes soas i!1toresscdas
no pesquisa, sem r-eau'lbadoa positivos cté o momento.
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Tendo aur gLdo o oport.uuí.dcdc do Lovr-nt cr- ~. cri S~,lvc.dor,
significativo notoricl n5bro e hint6ric de educcçEo n~ Ecbi8, ra-
so lvo u-ao COY.lplot6-lo C01:1 pc s quã a c s r-c r Lã z cd c s 01:1, b Lb l Lot.o c c c 0.0

Distrito Pede r eL, Esse'. bi bl i ogl"C'fi o. j E so cno onür a ou fc..se de

c onc Luaco , incluindo fontes pnro. estudo de
, ..•

c ducu çco í" nh-'1" '10S.0L. .l. •. ,c _

do 1 550.
__10 01 o =t l"'-t d'~U'l~ pt""'l'·("'~("/l~·"cnn".1:' 01 o..lnLO 01'gc,l1.1ZnCcO, :--. pOC,lCO..... 11_,--.0 q~L ..,v .. .'. '-' •.."

'X·l.C bibliogrofio referente Q cduc c çc.o r-ur ul, no BrCfl il, c. ST' pu-.

~Jlicodo no Rov í.s t a Bl'"'CGiluirc de
,

:;.!.:stuc1os PodcgoC;icos.

. . t b'Inlclou-se, om em, C'
J'\ • ," os:llc:l.PC1 sobro o ns a.no SCCUl1.U.OX'lO.

~ ~ ~
conto s roc ono nd r ÇOG3 nprov~c1~'s P\.J1:-. vO:-1iS~1::0ci..:; J)ocur.l')ntc:ç:~ o,

constitufdo pele Associ~ç:o BrQsil~ir2 do Horr~s TEcnic.s, filic
do C. Orgoniz:::;tion Il':tox'l'lcrtionclu de ;...tcnct:;l'll.is:::tion (ISO).

t' 1 ...,
Li}~ a eu 2.l~CO pc s quã s c erI

cetnlogos, r-ov ã s t ca o fndicl,S bibliogr( f'Lc os ~ vor.-nc Lovcrrt endo c;
b-'lbll' o D"" n f'Ln .~ f' tJ.-' '" 11g("'Ir'" (1 n 'J.'v,'1 nr (11" ("'111 f Lc r, f'.~ o """1',)'1 "LC nQ~'r, i'10S ''.11.•. o- L,_ L·C "'i:i L. ~ ••• L •• U •• L • .l.\.. W G _ .l. ~.':, ... , l:.JL ._0 L.' 'L... . L. -

ti N' ., ,..,tE10S crios nua 80 no c aripo QC, c duc c çc o 001.10 11.08 do a oo ã o.l.og l a ,

cntropologic. cuLbur-r L, l'iloso:fL:" pol:f.ticc:, c o onorü.c e histórL..le

,
:L=c-;ntouo CDP 1.U:~ ccr\dç.o d.: I'cQ;h:h'o élc's :.-:toL logais
, N H r-#

ncf'cr-crrto s 2 od uc c ç~»" o on)I'o\.JndoJ:lc1o c lcC;ifllc ç~:o dr. Urrí.ao , dos
:;.~stec1os, Tor~ei tórios o d o ::)1::.;-Grito Fo do r-r.L, l'ic~1.Cl'do POi' a s r urrt o, , ~
o OLl or-dcri cr-onoj og í.o c , Tcn.bci:: s c o I'cgiGtl· c~os os Fc"'incipeis

proj ot os

cionc.is.

apr-o sc nt.cdoo 0.0 Congrc 8 s o ~{c:c 1011:.:]. "S obr C c.~Jaunt o s 00.ucc.

jI.1.ón c1Gr~~tério. pu~)licc(1.c, 2103 Dié.l:'ÜHl Oficiais, ubr-an-
ge ôssosotor colot5no.f'.8 do Lc Ls , or-çemcnt.os , pr ogr cmcs do ensino

o rogimontos oscolcros.

Cer-r-oSD0l1(1.5nc i:::>--.,..~----
Os ae surrt os onc craí.nhcdos 20 CDf' d í.zcra respeito o.

O, -'.'1 1""'-' Pt# c-1.1..1.OL .•.ç 00 ,:J , PC1"Q C ( t· "1pele 0 o os rcngo:Lro, so)ro
. f H ." •1n orooço08 gor013 s~)ro o Brc.S1l;

didftico" o~poci-

uapo o t os

do ons í.no no Bl'\csil;

podidos de Gatoriol
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,

oLmcrrbo livros., otc , , doat cc cnd o-uo os qucatLonar Los da Unosco e
do Bur-ocu Entier-na t ã onoI d '~duc:_~tion c podidos que onvol.ve m col~
ta de dodos estatísticos ou coürdoncç;o do toxtos logais, tela
como:

'J..uostionério sôbre o ensino de ar te s pléstic~:s nas O;JcoJ.[-iS;01" i
- -

- P:"':l"O cor sôbro a convoniôncia da
o ,.,

e qui.pcr aço o do cursos ijJC~l"I_8 tI' i
L11.8 •

- Toxtos do.s ~leis ou I'ogulctDcntos rcf,-,x'cntes r; obr'i gf: t.or-Ledade
OSCOlC:l'1 OL1 cndu Unidc:de Fcdc r-adu ,

- Idem SÔbl'10 higiene osooLr.r-,

CDP/cDC



Para o fim especial d..e aquisi0ão de livros G outro mat..§
rial escolar1 a ser distribuído entre bibliotecas de escolé'ts e de
outras instituiç~es de cultura em todo o po{s, disp3e o I.N.E.~ da
verba anual de Cr$ 1r..000.000,OO, verba que, em 1955, se restringiu
a Cr$ ".).000 .000,00, ouc é ompr-ezada , após cuidadosa seleção na co~
ti tuição de coleções-t ipo, nus representem dOélCão de r oaI O,uDlida-
do par» as instituições benef'Lc í.cdaa ,

Neste pélrticular, foi desenvolvidn, de janeiro de 195h
,

at e o prosente, [l seguinte atividade:

1. ~J1Yisi~5o de li~~s:
1:1.5ll:

820
1.000
2.500

10
3.500
3.100

300
200

500
300
100
500
500

2.620
500

2.000
500
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exemp1n.res de "Pedrinho" - lº tomo - Lourenço Filho
exempl or es da car-t í Lhr "j>~r 8 Br í.nc ar " - Jur-acy Silveira

exemp12ros

"O T3r"sj_1 c suos r ícuezn s" - vI. Potsch
"O mundo i:rt:fstico do Brn s í.L" - CEdo Pró-Arte)

de Livros Podagógicos diversos
Livros de cultura. gor oL diversos
liA I::' . 1'· d . 11 1'.1 r.r 11ovo ucr.o pS1CO ogaca D. cr i anço - .1.VVn on
É de Tororó-Haracn.tu" - Ilcrmt Lo Bor ba Filho e

exempLcr es de
exemplDros do

exemplnres de
excmpLcr es de
exemplares de
outros
exemplares de "Santos e v í sag ens " - Eduardo Gulv.;:o
exemplares de 'lfrrncisco Br aga" - Lva Queiroz Santos

Ao

coleções de "O Hundo da cr í.ança " - Ed'í t or» Delta•.. ..
exemplares de "Introduç3.o éI sociologia" - Armond Cuvi1lier
exemp1nres de "Candomblés da Bahiatl - Edison Carnoiro
exempleres de Livros Pedagógicos diversos
exemp12res de "A civilizn~ão posto. 8 prova - A. Toynbee
exempl cr os de "Pcdr í.nho e s ous amí.g os" - Lourenço Filho
exompl.ar cs de "Povonment o da c í dad o do Salvador" - Thales de
Azevedo

500
500

A

oxemp.lr.r os de "As eli t as de; cor" - Tha1es de Azevcdo
exemplares de "Folclore Br-aaí.Lo'í r o'' (~ volumes) - S{lvto Ro-
mero •.. ..

1.000 exemp'Lar-os do "Errt r-oducao n arrt r-opo l.og íc br-ost Lcí.ru" - Artbur
Hamos

500 exemplares de "Aprosente.çno da poesia br as.í.Lo í r-c.'' - Hanue1
BO.ndeiro

500 exemplares de: "M2.chndo de Assl~ - Seus r omanc es , contos e nQ.
velas, em ponto pequouo" - Oct:::vio MangabeirD



l2.2.2
500
500
500
500

1.625
3.000
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exemplares de "O cnsnmento c [I moral" - Bertrand Russe11
A

oxomp'l.ar os do "A c í onc í a e D sociedade" - Bcrtro.nd Russell
exemplares de "Ensn.í os cóticos" - Bor t r and Russell
oxomp Lar os de "Caminhos par-a C'" Lí b cr dade" - Bcrtrc:md Hussell
c ol ecccs da "Rov í st a do Ensino" (8 nS.)

>

exemp l ar os de "Met cdo Log.ía do. ~eogrc:fio. e do. hi st.or í.a" - Di-
nnrn Leite

100 oxemp Lnr os de "Na s paragens do alei jadinho" - Edgrr F~~Jcô'o
2.000 oxor-p l.or es de "Aventuras de Podr í.nho" 09 "Guin do lestrell

-

Lourenço Fi1ho
1.000 exemplares de "Jogos e recreações mntemótic;1s" - Irene (ie AI

buqucr quo
200 cgleçõos· (10 vol.) do. Rcv í st a t"Educnr-Proeredir" - L.A. de

Goes e N. Lopas d~ Silva
, -500 cxemp l.nr os de "Hf st or-Lr. di' 'Sduc:-~C~ o p (1;.' Poêl.~1gog íc" - Louren-

ço LuzuringD.
500 exemp l.ar-es de "A fOrr:l~('?:,Odo educador" - Rop;()r Cousinet
500 exomp Lor os do "Pa.i c oLor-La Socj.CI.l d~ EduCDC20il

- C .lVI. Fleming
300 coleções de "Histórü: rl!.i. civili7,D.cno" (10 vo l , ) - vJill Durnnt

170 exemplares de "O e sriuoma da figura humnna" - Lcorrí Ldc D'Ann1-
bale Braga

500
300
300
300
500
500

200

exemp12res de
exemplares de
oxomp'Ler e s de
exempln.rcs de
exemp1nres do

exerlplares do
ger Bastide e
exemplares de

500 exemplares de
500 exemplares de
700 exemplares de

de Co.rv21ho
360 exemplares de

Estevao Pinto
100 exemplcres de
100 exemplnres de
300 exemplares de
300 oxemplo.res de
300 exemplares de

"Bando.l r cnt os e pioneiros" - Hoog
"O mundo e o ocidente" - A. Toynbee
"... d f. d . A ." W K ff tl\!OS onurn os Fi ClenCJ.G! - • nompr: er
"O d í nLot;o caipira" - AmodQu Amnre.1
"Um Brasil diferente" - 1tlilson Mnrtins
"Relações r-ae l a í s entre negros e br cnc os" - Ro-
Florestan Eornanô os,
"Frnnçn" - Dore Ogrizek

"~iVro,Jl a__r(':,.Ç~ber_Jll'oJ!J:.rnmn@te ~

"ámaz on Town" - Ohar Les vJagley
"10. Doctrine de 1'educacion" - Augusto Conte
"E'l omcnt os de Sociologio. Educac í.onc L'' - Dolgndo

A

"Os Fulnio - Estudo de umn culturo em mudnnça"

, A ~
"Hilein Amazonica" - Gnstao Cruls
"Tbomaz Enderll - Almeida Prn.do
"Va.mos brinCAr de teatro" - Thais Bianchi
"Geografia do. fome" - JOSUG de Castro
"Goopo Lf t í.ca da fome" - JOSUG do Cnstro
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300 oxemp l.eres do "O folclcrc negr-o no Br-nslL" - lq't:'":urHé)l~10S

N ,.500 oxomp Lar cs do liA liter[~turrl.no Brasí L'' - dirüc3.o de .Afranio
Coutinho

2. J)is"t.:r.Jb\!isi,Qde .livr_OJLD bibliob;ç.Q.~~..Q.._~col,!..â.~cde _olltr..tLQ.

.instit..RtQ..ÕCL.ª..? c\.ll-tura
•. r

Estn nt:ivídade , r-uo inclui a seleção de inst itui~õ('s -uc
N , ~

ô cvorno ser benof'Lc í ades , segundo crit cr í os prc-dot Grmhlp dos ~ c o
conseqüonte trnbalho de elaboração de listas, emp8cot3.mento c romog
sa dos livros e.os destinatários segundo a vi2..mais conveniente, com
pr eondeu t:J,mb~maLgum mat orial que havia sido nd- uí.r-Ldo em ópoc:;.aI!
terior a 195'-'..

Assim, foram foit8s ns seguintes dOQç3os:

l.25l1

65 coleções do cu.Lt.ur-a gorr.L o pudagógicD, contondo ...cada uma 382
titulos (lt19 oxemp.Lo ros) a i.Il$'titut os' ô o educnca o, escol.as
normais o contros regionais do I.N.E.P.

3.000 exemplar;es de "EnciclopGdia da Legisloç~o do Ensino" -Vnndik
L. da Nobrega, lº vol. e 600 exomplares do 2º vo~. ao~ estGbQ
lecimentos ,de.ensino socundár í o e superior do pcas e EiS esco-
las de comerClO.

2.000 exemplarDs de "Pedrinho G seus pmigos" - Lourenço FilhQ, a
200 grupos'escolnres localizados em centros de populaçao entre
5.000 e 10.000 hnbit0ntcs.

JLa.9J5 exemplnrcs de livros did:~ticos ôí.vcrsos a cstnbelecimentos de
ensino secund~rio, lº e 2º ciclos.

6.000exemplaros do Revista "Form8.ção" e
1.600 ooleções da "Rcvlstél do Ensino" distribu1das D. bibliotecas

de escolas normais. . ,2.500 oxemp.Icrcs de "O B:r[1. sil o suas riquezas" - W. Pot sch , 'ls bi-
bliotecas de ginnsios e ~olé~ios e respectivos professores de
geografia, hist6ria e cioncios naturais. -

500 eIempl3.rE)sde "História. do Bros11,para crianças" - VirÍé1t~COI.
r02, aos grupos escolares construldos com recursos do Governo
federal.

60 coleçõçs de publicnções dO,Scrviço de Informo.çno Ap.:r1cola do
Ministerio da Agricultura as escolas normois rurais.

500 exemplares da "Constituiç&o dos Estados Unidos do Brasil" - a
estabeleciment os diver scs,

l2.5..2
800 coleç3es de livros a bibliotecas do hoO colégio~ e ginnsios e

hoo escolas normais, consbcnt os dos seguint os titulos ~
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} 1.00

!JA evoluç;o ps í.c o l.óg í cn da criança" - H. Wn110n
"É de Tororó-Marncatu" - Hormilo BorbC" Filho
IIIntroà.uç00 n sociologia" .., A. Cuvil1ier
"Cnndomblós da Ba.hia" - Edison Carneiro
"Introduç00 n antropologia. br as í.Lof.rc " - ....r+bur Rauo s
"Apresentaçe.o n poe s í.n brr.s;tleira" - }'lc.noel Bandeira
oxemp Lcr cs do "Avonturo.s do Podr í.nho" - 3º liv:y;o - e ','G,!-in.do
Mestre" ... Lour onco Filho, t: grupos esc oLnr os jé:'. bon~f~clndos
poLo I_N.E.P., ."'n'3:er í orment e , com livros da mosma 801'10.

colec~os do livros do culturq garal a 8~ esco1o..s suuoriores
(Faculdades do Filosofia, C:l,oncins o Lct rn s , Soc i.cLogí e e P..Q
litico..", Jornalismo, Direito ~e Diploma.cia) o -Z;llJInstitut9s de
Educncao e Escolrs Normais oficiais - com os soguintes tltu-
los: J

"Machado de Assis" - Octávio Mangaboiro
"Folcloro brasileiro" (7, vol, ) - S{lvio Romero

Ao

"As elites de cor" - 'I'hsLcs do AZ2Vet10
"Povoament o da cidade do Sr Lv-Ó: dor" - 'I'hnLes do A7.0vedo
"Um Brn st L dif0rontc" - 1-.Jilson Mé'rtins

2.000

"DdaLet o caipirn" - Anlndeu i~J:!l.ar['1

"Santos e visagons" - Fdu.'1rdo Gnlvão
"Delineamentos dn filosofia" - Bor-t r and Russell
"Ensaios impopulares" - Bertrnnd Russo11
"O casomcnt o e n moral." - Bcr-t rr-nd Russoll

Ao

liA ci :-:-ncin e a s ocLedr do" - Bcrtrnnd Rus se.l.L
"Bnsa í.os céticos"- Bor t r-and Russell
"Caminhos porn ~. libcrd,de'.' - Bcr-t r r-nd Russell
I· ' ~'Hlstoria dE!EduCDQn.O"- L. Luzuriago
"A formnç50 do educo dor " - R. Cous í.nct
"Psicologin socinl d" educD.('no" - C. Fleming
"O Br c s í L e SUf'S r í.quozn s'' - \..J. Potsch
"Jnt r oducâe c nck'linistr,..., cr.o esc olor" - L.• C;:,rnciro Le2'o
"A civilize.ç50 post:; ~ prova"- A. Toynbce
"Fr enc í.sc e Br-aga " - Tzn Q. S:lntos
"àrrt ho l.ogí.e de La poésie brésilienne cont empor-af.no" - .h.. TavQ
res Bast os

"História da Civili?:2Qão" (l~vol.) - Will Durnnt

1 6 5 - (8' )• 2 coleçoes nUI'1CrOS do "Rovista do ,Ensino" n c~tnbclecimen-
tos de ensino normnl e escol~s primarirs anexns e, ainda, a
gruRos escolares e s't adueí.s localizados on municípios de pOPJ!
laçao entre 5.000 e 10.000 habitantes.

1.000 exer:112lares de "Ensin~ Suporior no Br osil - Logi slncr o e Juri§.
prudencia" (2 vol. ja publicnàos) - C1r1QS do Souza Neves'_a
bibliotec~s de es~olas superiores; a orgnos de ~dDinistracao
da educacao no pais; a bf.b'l í ot ecas muní.cí.pa í,s de grandes cen-
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tros;a institutos de cuJ~urn superior.

200 coleções da Revisto. "Educa.r-Progredirlf a igupl número ele es-
tabelecimentos de ensino prin~rio e normal.

1.500 exemp Lar es de "Álgebrn elementar c +r í.g ononct r í c" - Err.nc í s
D. Murnaghan, n bibliotecas do gin2sios e co1ógios.

1 coleçRo de livros do cultura g cr-oL D. Bibliot oca Público. do P,ª
raná~ constante de 510 títulos, num totnl de 7/,0 oxenp'lur cs ,

x

h1én d~sses, muitos livros pedagógicos o did~ticos, de_ A

liternturn geral e infantil, de Lní'or-naca o g oraL sobr o o RI''' sil,de
cultur~ geral foram encnoinhados, mediante sOlicitacõo, a est~belQ
cimentos de ensino. e.outros, no p::.íso no estrangeiro, b em como a
bolsistas do I.N.~.P., diretores e bibliotocnrios de escolas, pro-

Afessores e alunos. ,..Foi feita, ~ind~, ~ docçao de dois projetores cinemnto-,graficos a escolas nor~2is.

x

Estuda o I.N.E.P., no momento,
N ,,..leçoes, da~do prosseguioento a execuçao do

Ado no começo do ano, contendo os seguintes
a) Livros pedagógicos (pnra bibliotecas de grupos escolares e escQIas normni,sJ
b) Livros did6ticos (pr.ra estabelecimentos de ensino socundár í o)
c) Livros de cultura geral, inclu~ive literaturn do <,,'clultoe infon

til (para Institutos de Educaçno, esco12s nor!1t:is,centros reg,!
onnis do I.N.E.P. e outros centros de estudo)

d) Livros de informação s~bre o Brnsil (para escolas em vnrios ní-
veis ~, especio.lcente, pare atender a solicitações procedentes
do palS ou do exterior)

e) Revistas de educação
f) Pequenos labo~~tórios de física e química
g) Mapas e atlas do Brasil o dos Estndos
h)
i)

a aquisiçGo
plano gcrnl
títulos:

de outras CQ

esttlbolec1r

Bandeiras nacionais
Material did~tico em geral
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!iWsta llrasi1oiro,.Q.e Estudos Pedagoeiços

"'- ,,..,
A Revista Bra~leira do Estudos Pedagogicos, orgoo tri-

mestral do estudos e pesquisas do Ministér~o ,d[~,~ducDção e Cultura,
que se publ í.ce sob a rosponsabilidade do I.N .E .•P., con o fim de e~
por e discutir questõos gerais do pedagogia e, de modo especin1,os
pr obkenas (1a vida educac í onaL brnsi 1eira, possui uma tiragem de
2.000 exenp1ares 7 figurnndo entre seus assinant os a,S fa,cu1drtdes de
filosofia, institutos de educnç5o, escolns nornnts, instituic~es
ligadas aos problemas educacionats e profoss~ros.

Recentemente foi publicado o nÚrloro 5~ (outubro - d07,om
bro 19511), o que representa npreqiáve1 esf~rco no se1].tido de cobrir
o atraso com que vinha sendo publicada osso. revista •
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Teno.o era vis ta o sentido que, moder-namo nbe , se erapr e s ta
à palavra do oune nb o, abr ange ndo não só o manuscrito e o impre sso,,
como tembem 8 fotografia, o filme, o disco o, de modo mais
tôda a baso material do conhecimento, eotG ainda o O.1).P.
de 8tingir os limites dosaj~veis de e~pans~o •

geral,
longe

•
Eesmo com rela çuo o documenbo s comuns I Lmpr'e es os, d8ti-

Logr at'ados I mâme ogr-af'udoa , e tc., a pr-esonba grandes Lac unan , j\pe-

f1c:r do esfôl"çO permanente no sentido de obtor doc umont a çáo monos
8cces!vel, como relatórios ofici8is, teses cprosentaduG em univeE,
[lidados e em c ongr-o s sos , r-e aul.t.ados de estudos o pesquisas, bo x-
tos de conforê'ncian, o tc , , pouco se tem conseguido. 1\ atividade

"desenvolvida nesso sontido tom 80 condicionado, principalmento, a
c Labor-a çc o do liiJiblioc;rnfio T':rauilcirn do Zducoçõoi

/.

o trr abrLho vo l.unon o de r-e or-ganâ zar' a documentação acumu
rJ , o ~llado pelo 11'LP \,)li1 17 cno s , 11[0 ter,) dClc10mar-gem a ne ce aaar a,a i toma

d a do c onac Lcnc í.a" do que 80 pon suí, c dos folha,'] f'und amcrrt aLa ,

Por cubr-o lodo, ~ docuncnta0ão implica o pesquisa, aná-
liso, oLaa s í.fã ca çc o, utilização e d í.f'us ac (o ccnhc cLiic nt.o ,

1\ pesquisa intoncionnl no sentido do !'..9...y.nir e oLabor-ar-
tlJY!Q docune nbn çe o t[~O comp'lota quanto poa 3:f. ve1 sobr e o organizo çe o,
mó t.odos de ensino e [) ví.da oscoLur eri fjerol no Drusil e no os tr-un
goí.r o , tem sido l'1cstritc! o ;·o,-,lstemE.tico no C.D.I'.

il falto do habito do dOC'LU!10nt:..çno sistcmótiea e do Ln-
tercômbio do informações, c, deficiente Ol'1gonizoç:o c1Dnoe s as edi
toras e dos serviços de distribuiç30 do instituiç~e3 que editam
pubLã c açóc a , a pouco difusno que: De tom dado n doc umcnt açno que
o IN.cP reune, o limitado c ont.r-Lbut çao tócnicc 0.0 Ministório e111

1" ° tOt o,., d t' . ,,.," dmí ° t ,.,goro DS ans ~ UlÇOOScuco lVClS e DOS Ol'C;C:OSue o um.m s roçoo
do. educLç80, tudo isto dificulto o t;~:r(;fa do CDP. uoamo do poe-
s ocl, do IN~r, o contribuiçQo te L!. c s t cdo, em gerol, Clqué;',!do que

so poderia osperar.
,., t ' .Os trDbolhos do um centro do doc umcrrtaçco , 00 con rQr~o

do que comuncrrbc se ponaa , cx Lgcm , cri SUCl gr::,mdo par-bo I de quem
t .

os oxc cut am, ocpuc Ldadc per-u for~·.lUlor ju~zos do va Lor-, pore E.
tendor coorentemonte Cl UI.10 sistemático previor1ente c s t abc Lc cLda ,
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para' elcbornr documentos socundários, do naturoza cxpositivc ou
t '.intcrpretativQ, no ~)abCldo conjuntos do d oc umon os bu s Lc os , No s

te pnrticulc:l'l,nOcGfJsimrls. o CDP.de Ul:1 C01"'PO mc Ls amplo o L1CÜS in
tegroc1o de po ss oeL com Q cultura gcr-aI o PCd:..:gógica que detorr'1i
nedos atividados requOrJL.

A dificuldado do or-gr..inã zcz- um centro do doc uraerrt o çúo
que r-ouna litudo que 80 c onhc ccz- Ci respeito do cuã tur-a o cducoç::!o
bl'lcsiloir.:::, por-mcnentiome nto t::tud.izcdoll I foi so rrt Ldc no pleno do
org:mizoçc.o do ilCcntro Brosileirode Po s quâ s aa l:;ducocioncL.:",pro
vendo-se, pr.r c isso I UL1o. rêde amplo. de contatos, cb .."c.V0S do Con-
selho do Consultores.

Na t.ur-cLmenbo as dificuldQUOS quo s o nos cpr-c aorrt cm de
, .

cor-r-or, t.ambcm do nos D DS l..L.'/n~tn·(,"'o(·qnntur'.l.-t r- < uunndo a" trr;t" do_._.J.. 1,..,;; ..I J...j, .•...'-' I,. •••••I..) '1. u......... '""" '-~ u.

dirigir um trabclho num r.:JCrrt Ldo n070, envolvendo tócnicos o co-
, .-nhoc í.mcnt os ato o rrt ao dc ac onhc c í.c'os 1),--;r c, [',oquipo.

'1 . nPor 1.11. t;lY:10, ", o 'C 11000 iJ fj~:P 1.0 ObSOl'VO.J:' que O CDP J e ao acha
11sur ocado'' no 6.ro['; 0r~ que funoioDo., sendo premonte cogi ter-se dôs
se pr-ob'l.cmo , som o que, mesmo que cc r tns c1ifiould2c1c S vc nham U

ser supcr-ado s , nco hc.v~ró e s pu ç o que comporto a tr.e.lor ox.púnsno do
1:10S1:10.

Rio, 30-7-1 955

CDP/CBC




