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Senhor Diretor:

Encami~~o a aprovação de V.S. o projeto de levantamen
to do "Sistema Escolar do Estado da Guanabarall, que representa o a-
tendimento de uma prioridade de pesquisas comuns aos nossos Centros,
aprovada na última reunião da sua Comissão Consultiva, em são Pau-
lo,em lQ·e 2 de Fevereiro deste ano &

,Esse projeto sera realizado sob a responsabilidade da
Pivisão' de Estudos e Pesquisas Educacionais, conforme projeto anexo,
aprovado pela mesma Divisão.

Atenciosamente '9
~"

Pericles Madureira de

-

. .
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CENT]tO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

P'OJETO CBPE)O~ DEPE ~!~~O

Pericles Hadur-e í.r-a de Pinho, Diretor-Executivo do CBPE ,
Jayme Abreu, Coordenador da Divisão de Estudos e Pesquisas Educaci~
naí.s, acordam a realização de um levantamento sôbre "O Sistema Esc~
lar do Estado da Guanabara" a ser realizado pela Divisão de Estudos,e Pesquis~s Educacionais que o supervisionara, sob responsabilidade
e orientação do Prof. Geraldo Bastos Silva, assessor-técnico da DEP
com a cooperação da Profa. RacheI Zeidel, contratada especialmente /
para. esse fim.

Justificação - Entre os objetivos básicos propostos à,
DEPE dos Centros de Pesquisas Educacional do INEP, no seu "Plano de
Or-g aní.zaçào", figura: 11 27l-a) estudo dos sistemas estaduais de edu

~ ~ , -caçao, compreendendo a escola elementar, a de formaçao do magisterio
e o ensino médio e superior".

Atendendo a esse propósito foram feitos levantamentos de
sistemas estaduais de educação, como, entre outros os dos Estados
do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, efetuados pelos Professo-
res Jayme Abreu e J. Roberto l-loreira,que representam estudos de .ã
dministração escolar no Brasil.

Em reunião da Comissão Consultiva do CBPE e dos Centros
Regionais de Pesquisa Educacional do INEP, procedida em são Paulo
a lº e 2 de Fevereiro p.passado, foi aprovada unanimemente como urio
ridade de realizacão comum aos vários CentrQ.â, a retomada desses es-
tudos de administracão escolar.a

Obedecendo a essa decisão, j? o Centro Regional do Recife
montou projeto de levantamento - "O '"'istemaEscolar de Perriambuco",
a cargo dos Professores Itamar Vasconcelos e Antonio Carolino Gon-
çalves.

AOcorrendo ainda a circunstancia de ser o atual Estado da
Guanabara a sede fisic a do CBPE e estar a sua situação poli tico-adm.;k
nistrativa vivendo o inicio de sua transição de Distrito Federal pa-
ra Estado, tudo isto, ao nosso entender, justifica ainda mais a opor
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tunidade desse levantamento.
Objetivo - O objetivo básico desse levantamento é de.!â

crever os aspectos gerais mais significativos do sistema educacio-
nal do Estado da Guanabara, em sua administração e prática escolar

{' I '" .no nlvel e ementar e medlo.
Como asnectos gerais entendem-se as situaç5es globais

do sistema escolar da area estudada, com o levfu~tamento e análise
das oportunidades de educ açâo escolar que enseja e dos pr í ncIpã os ,
m~todos, meios vigentes em relação a esse sistema escolar.

Como sistsma educacional entende-se o conjunto de in.§.
tituições educacionais existentes nessa area, óferecendo oportuni-
dades educacionais e articulação progressiva entre si •

.Ao lado dessa descri(:;ãoe critica da administração edu
cacional e do aparelho escolar no nivel elementar e m~dio, dever-
-se-á fazer uma caract.e rí.zaçâo sumar-í.a da situação socio-cultural
do Estado da Guanabara,e41 seus aspectos mais relevantes, para apu-
rar-se a correlação que com ela guarda a rede esdolar rEspectiva.

O desenvolvimento desse projeto visa muito mais a c",ª
racterizar aspectos gerais do que particularizados e os detalhes
nele incluidos terâo o sentido de definir o conjunto.

No que respeita a administraç~o da educação, buscar~
apreciar a estrutura, a t~cnica, o espirito, a regularidade e efi-
ciência do seu fUncionamento, sua suficiência qUffi1titativae qual1
tativa e adequa~ão ~s finalidades a que deve atender, a perspecti-- .'

va histórica de seu "desenvolvimento, seus pontos fort.es e fracos ,
suas implicações no funcionamento de rede escqlar, seus critérios
e técnicas de escolha das partes que a integram e a articulação e

Ao controle das mesmas.
No que se refere à rede escolar de nivel elementar e

médio objetiva-se caracterizar sua suficiência quantitativa e qua-
litativa; a articulação de graus e ramos de ensino; a adequação
para com o contexto cultural em que se insere; a formação e o re-
crutamento de diretores, técnicos, professores; as condições mate-, , ,r1ais dos predios escolares; horarios escolares; os criterios de
indicação de livros did8ticos; processos de matricula, conpo s í çjio
de turmas, v8rifica.ção da aprendizagem, elaboração de currículos e

,programas, recursos didaticos, etc.etc.
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"Plano de trabalho - Sera desenvolvido o seguinte plano de
trabalho:
1- Caracterização do Estado da Guana.bara.

a) Aspectos fisiograficos gerais
b) Aspectos demogr afí.co se

Populaç~o. Perspectiva do seu crescimento- , .Estrutura dessa populaçao. Grupos etarlos.J'y
venilidade da população" Força de trabalho.

Estrutura ocupacional (atividades primárias,secundérias
t .'. )e -erClarlas "

Natalidade. IvIortalidade.Vida média"
Ac) Aspectos economico-financeiros:

Produção industrial e agrícola
TransportEs e comunicações
Finanç as públic as
Sal~rios
Renda per-capita

d) Aspectos sócio-culturais.
e) Divisão em zonas à base do critério do IEGE

2 - Organização geral do ensirio.
a) A organ,iz;acãodo ensino nos. períodos Fernando de Azevedo

- Anisi o Tgixeira - Atual (or-ganogr-amas), N1veis, ramos,
anos de escolaridade, articulação.

b ) Aspectos fundamentais da lég:bslação educacional desses,periodos.
3 - li administração da educaçãp .Organogralllade 'sua estrutura. Organi

zaç~o e funcionamento dos SErviços técnicos e administrativos.
Perspectiva histórica, considerando os per10dos acima menciona-
dos.

4. - O financiamento da educação. Sua evolução. Investimentos. Despê-
zas de custeio. Auxilios e subvenções. Análise orçam.entaria:ga~
tos com pessoal; material; custo do aluno-ano. Salário profissiQ
naí ,

,.Ensino particular. A unidades. 3alario dos professores.
5 O . . ~. 'bl' t' 1- enSlno prlmarlo, pu ~co e nar-lCQ.ar;

a) rede escolar
,b) localização de escolas e cursos;

)
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c) curriculo e programas;
d) professorado;
e) pr~dios e material did~tico;
)' ", ...f matrIcula, promoçao,evasao,etc.

ensino m~dio, p~blico e privado, em seus , .varIOS ramos e ci-6 - O
clos$

a) r0de escolar;
b) localização de escolas;, ~c) curriculo , programas, promoçao;
d) professorado;, ,e) predios e material didatico;
f)' .' .matr1.cula por ramo, cIclo, ser1.e etc.

7 - Formação e recrutamento do nrofessor primário,p~blico e partic,U
lar:

a) breve hist~rico;
b) organização atual do ensino normal:

legislação; matriCUlas; professorado;
. 't· ' d t"pamento dIda"1.co; meto os e ecnlc~s;

tbalho • ~ c t.,r~ < <. , J
8 - Formação e recruta,m,entodo -orofessor de ensino médio Úblico)

e particular (secund~rio, comercial, industrial, agrfcola ) de
enfermagem, serviço social).
Diplomados e mercado de trabalho. Situação e condições de servi

,predios e equi
mercado de tr~

ço.
9 - Balanço geral. Perspectivas. TendênCias. Critica. Sugestões.

Fonte dos dé1do.:'3- Alguns deles ser130 coLetados primari-ª
mente pelos respons àveí,spelo trabalho, na medida em que se faça mis
ter ut tLí.aac âo de auestionários ou entrevistas esnecialmente elabo-~ ~ ~
radas para o projeto.

Dados outros serão secundariamente colhidos em estatis-
ticas, relat6rios, mensagens, legislação, bibliografia, em fontes
como: INE~;

CBPE;
Secretaria de Educação e Cultura;
Serviços oficiais de Estatistica;
Serviços do Hinistério de Educação e Cultura.

As tarefa.s do levantôJIlen.t.Q- As taref as do levantamen-
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to serão cumpridas entre o Prof. Geraldo B. Silva e a ProfíiL acheI
Zeidelo

Prazo - O levantamento aqui previsto deverá estar
terminado, com a entrega dos originais, até 31 de Janeiro de 1961.

Orçamento - Para custeio desse levantamento fica de§.
tinada a importância de G:$ZOO.OOO, 00 (duzentos mil cruzeiros), por
conta do or ç amerrto da DEPE para 1960, assim distribuida:

Pagé'.m.entoda tarefa da ProfaRachel Zeidel:i3$l50.000,00
Despesas com pagamentos de serviços de ter

Desnesas eventuais ....................... G:$ 25.000,00
a3 25.000,00

ce iros .

Fio de Janeiro,1- JUlho, 1960.

DEPE


