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CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS (CBPE)
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS(INEP)

(MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA)

- CRIAÇÃO

O !~stituto Nacional de Estudos Pedag6gicos foi criado
em 19381 como órgão técnico d~ Ministério da Educação e Cultura, destinado
a organizar documentação e realizar pesquisas no campo da educação, manter
inte~c~mbio com instituiç~es educacionais e prestar assist~ncia técnica aos
serviços estaduais.

De sua organização Ln í c í a.I cons tou uma seção de documen
tação pedagógica9 cujo papel principal consistiu ~m recolher, selecionar e
classificar as leis federais e estaduais s8bre a educação brasileira.

, t

Em 1953, sob o impulso de um nôvo Diretor, Dro Anísio
Spinola Teixeira~ a seção de documentação ampliou-se~passando a denominar
-se "Centro de Documentação Pedagógica"o Em 28/12/1955, pelo Decreto nº
380460, foi criado o "Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais" no INEP,
ao qual êle é ligado diretamenteo

Seus objetivos ~saa
"I - pesquisa das condições culturais·e escolares e das tendências de d&.

senvolvimento de cada região e da sociedade brasileira como um tod09

para o efei to de consegui.r-se a elaboração gradual de uma pol tica &.
ducacional para o país;

11 elaboração de planos~ recomendaç~es e sugestões para a revisão e a
reconstrução educacional do , cada região , prilopalS - em -, nos nlveis
mário, médio e superior e no setor de educação de adultos;

111 - elaboração de livros-fonte e de textos~ preparo de material de ensi
nOj estudos especiais s8bre administração escolar9 currículos, psi-
cologia educacional, filosofia da educação, medidas escolares, for-
mação de mestres, e sôbre quaisquer outros temas que concorram para
o aperfeiçoamento do magistério nacional;

IV ~ treinamento e aperfeiçoamento de administradores escolaresg orienta
dores educacionais~ especialistas de educação e professôres de esco
las no rmaãs e primárias."
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Ao mesmo tempo, criaram-se Centros Regionais de Pesquisas
Educacionais com os mesmos objetivos fundamentais de estudo e aperfeiçoãmen-
to do magistério brasileiro~ todos subordinados ao INEP.

~stes centros regionai~ estão localizados nas cidades de
são Paulo (são ~aulo), Belo Horizonte (Minas G~rais)9 Salvador (Bahia),pBrto
Alegre (Rio Grande do Sul) e Recife (Pernambuco).

Refere-se o arte 3º do Decreto nº 38.460 que : -

11 O Centro Brasileiro de Pesqui.sas Educacionais e os Cen
tros Regionais compreenderão sempre uma biblio.teca de edu caç ao ,u;:
serviço de documentação e informação pedagógica, um museu pedagógi
co, e os serviços de pesquisa e i~qüérito, de c~rsos, est~gios e ~
perfeiçoamento do magistério1 e, quando possível, dentre outros ,
serviços de educação aud í ov í sua L, de di stribuição de livros e ma t~
rial did~tico e outros que se fizerem necess~rios ao cumprimento de
suas finalidadesll•

O CBPE e os Centros Regionais apresentam-se estruturados
na forma indicada no organograma abaixo
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ÁREAS BÁSICAS DE INVE~ÃO E ESTUDO DA INSTITUIÇÃO

1 <- Divisão de Estudos e Pe?quisas Sociais (DEPS): - estu
dos e pesquisas que conduzam ao conhecimento da cultura e da sociedade brasi
leira e de seudesenvolvimerlto~ em conjunto e em cada região do pats, a fim
de permitir a compreensão mais ampla e profunda que fôr possív~i' dos fatos ~
ducacionais .•em suas relações com a vida social~ valendo-se para a realização
de suas tarefas das contribuiç0es especializadas'da sooiologia, psicologia so
cia1, ant:r:.opologia~economia e demais disciplinas sociais •

• ! '2 - Divisã.D de Estudos e Pesquisas Educacionais (DEPE): -
levantamento de um quadro completo satisfatório do estado atual da educaç.ão
brasileira em todos os níveis e ramosp bem como em tôdas as regiões do país.

Para êsse fim a DEPE desenvolve as seguintes atividades

a) - estudo dos sistemas estaduais de educação~ compreendendo a escola ele -
mentar9 a de formação do magistério e o ensino médio e superior;

b) - estudo das condições históricas~ sociais, econômicas e culturais da el~
boraçãodos currículos elementares e médios9 tendo em vista a formula -
ção de recomendações práticas <ieuma orientação técnico-cientiÍica do
assunto;

c) - estudo das matérias ou atividades. que constituem os currículos escola -
res do ensino elementar e médio9 considerando preclpuamente os a~pectos
metodológicos e os meios materiais de ensino;

d) - estudo das formas e processos de admtnistração educacional no. Brasil,
com particular interêssf:1pelo esclarecimento do problema da resI?onsabi-
lidade e efic~cia administrativa;

e) estudo de estabelecimentos de ensino e seu funcionamento;

f) estudo oríticc dos manuais de ensino existentes no país, tendo como ob-
jetivos, entre outros 7 determina~ qua±s os padrões e processos didati -
cos adotados;

g) -e~tudo e elaboração de manuais de ensino e de material didático;

h) - estúd9 mm.terpretativo e crítico das estatísticas educacionais correntes;

i) - descrições monograficas a serem confiadas a educadores dos diferentes Es
tados, sôbre situações educacionais específicas ou sôbre aspectos ge
rais da educação no EstadoG

3 ~ .Q.tvisã~PJzerf.3.içoamento do Magistério (DAM)
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cursos destinados à formação e aperfeiçoamento de administradores escolares,
orientadores e supervisores escolares, especial~stas de educação, professô -
res de escola normal e professôres em geral.

Para servir de campo de estudo e observação para os diver
sos cursos mencionados, vêm sendo mantidas junto aos Centros Regionais esco-
las de demonstração da educ.ação renovada, nas qua í.s normalistas e professôres

A

tem oportunidade de observar a utilização de métodos e recursos do ensino v&,
ri~icados mais satisfa tórios J propiciando um clima de. estudo, contrôle e re-
g1stro dos resultados obtidos, ,Jmfunção dos meios empregados. Essas esco -
las servem também como laboratório para pesquisas sôbre o escolar, programas
de ensino, preparo do professor,e outros problemas correlatos.

4 - Divisão de Documentação e Informação Pedagógica(DDIP)

ObJetivos
1 - Reunir, selecionar, catalogar, classificar e difundir

os documentos que possam servir aos estudos do Centro
e atender às solicitações das entidades educacionais
do país e do estrangeiro.

2 - Manter,intercâmbio de informações com órgãos nacionais
e internacionais, notadamente em resposta a question~. -
rios e inquéritos que são enviados ao Centro pela
UNESC01 OEA, BIE e outras instituições-, quanto aos di
ferentes aspectos da educação brasileira.

Para atingir êstes objetivos, mantém a Divisão os seguin-
tes setores :

a) Biblioteca de educação, ciências sociais e demais ciências-foti<ile:;;~(~~\~~:f-·<:»

cação, cumprindo-lhe ainda manter a mais completa "Brflsiliana".

b) Referência legislativa da educação brasileira.

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

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

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

O movimento dêste setor, em 1968, foi o seguinte
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- Total de livros adqQiridos e publicaç~es"editadas ••• ,••
- Total de Lí v r-o s distribuídos .c •• o •••••••.••••••••••••••

23.557
43.213

- Estoque atual 0 ••• 0 •••••••••••••••••••••••• · •••••••••••• ·'228.105
Acrescente-sd que a distrib~iç~o das obr~s se faz tamb~m

atrav~s dos Centros Regionaii de 'PesquisasEducacionais, referindo-se os
dados acima apenas ao trabalho dêste Centro.

f) Arquivo fotográfico sôbre 'oa diversos aspectos p..acultura brasileira, ofe
recendo dados para o estudo da educaç~o.,~

g) Seção de audiovisuais~ que cem por objetivo a orientação t~cnica dos pro-'
fess~~es quanto ~ utilizaç~o dos meios audio~isua~i no ensino; .difu~~o de
filmes existentes nas filmotecas públicas e particulares do país; produ-
ção de"material audiovisual destinado ao ensino. A Seção procede, ainda,
à seleção e classificação da terminolag~a t~cnica para publicação de um
glossário básico.

h) :Publicações - Periódicos
1. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (trimestral) - tem por fina-

lidade a axpo sí.ç ao e a discussão das quest~es' gera.is de pedagogia e e~
pecialmente dos problemas brasilejros em ma~éria de educação. Fundada
em 1944, 109 números publicadon.

2. Bibliografia Brasileira de Educação - já mencionada.' Fundada em 1953,
59 números publicados.

3. Educação e Ciências Sociais (trimestial) - tem por finalidade dif~ndir
os resultados de estudos e de pesquisas em execução no CBPE, no campo
da educação e das ciências s08iais, assim como os trabalhos assinados
pelos colaboradores dessas pesquisas. Fundada em 1957, com 21 'números
publicados, acha-se interrompida no momento.

Al~m das publicaçoes periódicás9 o CBPE edita outras nas
seguintes séries: "Guias de Ensino" (Coleções: "Escola Primária", "Esco-
la Secundária"), "Livros de t.ext'o", "Livros-fonte",'''Currículo,'programas
e métodos"? "Inqüéritos e Levantamentos", "Sociedade e educação" (Coleç~es:
"O Brasil Urbano" "O Brasil Provinciano") "Cursos e Conferências" "Pes, ,., -
quisas e monografias", "Levantamentos bibliográficos", "Os Grandes Educa-
dores Brasileiros", Publicações Diversaso

'. Acêrvo da Divisão de ._DocumentSL-~~_' Informação Pedagógica : -

A Biblioteca do CBPE reune, atualmente, cêrca de 52.680 vQ
lumes que se referem a assuntos sôbre Pedagogia, Psicologia, Sociologia, An-
tropologia, História, Filosofia; Economia, política - em português, francês,
• A . '" "lngles, espanhol, alemao, italiano e outras llnguas. Mantem, igualmente,co-
leç~es de obras de referência e de livros didáticos do país e do exterior.

A coleç~o de periódicos abrange 816 títulos de revistas
nacionais e 640 de estrangeiras, al~m de cêrca de 7.500 folhetos.
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A Biblioteca mantém ainda um fichário anal{tico de arti-
gos de periódicos estrangeiros dedicados à educação.

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

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

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

Conta a Seção de Audiovisuais com: equipamento especiali
zado - 6 aparelhos dà projeção cinematogrfica, 5 aparelhos de projeção fixa,
1 toca-discos, 5 gravadores; material fotográficor~ 1 máquina fotográfica Lei
ca 111 G, 1 aparelho Reprovit para fotografia em microfilmes; material per-
manente : 298 filmes, 500 diafilmes, 2,233 diapositivos; material sonoro: 34
fitas gravadas; material gráfico - 242 cartazes, 3 álbuns seriados.

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

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

CBPE, em maio de 1969
SDI/NBM/vm
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