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# HMinisterio da Educaçao e cultur~
Instituto Nacional de Estudos pedagogicos

Centro Brasileiro de pesquisas Educacionais

Do Diretor EXecutivo p~ricles Madureira de pinho
. !. •.AO Diretor professor An~s~o Te~xe~ra

,Assunto: Relatorio do lQ trimestre de 1 957.

Senhor Diretor:

1. Na forma do que dispõe o plano de organizaçã0 ~o,C.B.P.E. (2.3 item~) apresentamos a V.Sª relatorio das ati~idaàe3
durante o trimestre janeiro-março.

Instalação na sede

2. Designados para a Direção Executiva em fevereiro
passamos a planejar e executar a transferência dos diversos setores

, " ~de trabalho para o edificio da rua voluntarios da Patria. AS insta
lações dos blocos ~ e C do citado pr~dio puderam desde logo recebe~

, No pessoal e material necessarios, aguardando-se a conclusao do blo-
co 12 para em meados de abril ser transferida a Biblioteca e ser-vf -:

ços anexos.
3. Os serviços at~ então localizados na rua H0;..~i~\)

(C.B.P.E. ), na rua Marechal CÔ,mara (Cileme e caldeme) e no edif~.ci0,do Ministerio (C .D.P.), foram devidamente relacionados, com es:recl-
ficação do material e equipamento a transportar.

,Na terceira semana do môs de fevereiro ja r0~,foi possivel executar a mudança dos mencionados setores de trQ,l1n.lh)
de modo a iniciarem ôles o môs de março nas novas instalações. ~
adaptação ao local e as perturbações decorrentes das obras de C"!1S··

trução do bloco B, ainda não permi tem pleno rendimento de trabalh0 .•
sobretudo no setor de administração.

AS solicitações para completar e ajustar nOV,J.s
dependências absorvem quase por completo a atenção e as atividades
de ordem administrativa. Dai a predominância, at~ o momento, de
ações materiais, nüo permitindo ainda a integraçüo do~ diversos de-
partamentos no trabalho especifico do Centro. concluída êste mês a
construção do bloco central do edifício, para êle transferida a Bi-



2.
blioteca "Murilo Br aga 11 , poderemos então nos dedicar a uma, ,
produtiva, que esta sob a responsabilidade de todos nos.

tarefa

NOVO esquema de direção

4. O cargo que es tamos exercendo desde 12 de feve •.
reiro faz parte de um novo esquema de direção. Trnnsforma-se a di-o

H , "., Hreçao de programas nwn orgao colegiado e a Direçao EXecutiva se in-
terpõe entre ela e as Divisões que integram o C.B.P.E •• AS resolu-
ções e atos executivos não podiam continuar confundidos com os ~
jetos de trabalho, que demarcam a regulam as tarefas parciais dos, ,
pesquisadores. um livro proprio registrara, nlli~oradas, as resolu-

,., ~ H ,çoes Q constituir um minimo de formalidade sem a qual nao sera pos-
, ...sivel uma boa organizaçao administrativa.

_NOVO equipamento e nova contabilidade

5. As instalações mais amplas e a criação de novos~... ,serviços tem exigido a aquisiçao do algum material fixo, o minimo in
, , tw.' lidispensavel. E que foram aproveitados nao so os moveis transferi-

dos das sedes anteriores, como certa quantidade, em reserva nos 0.1-
moxarifados, dos serviços respectivos.

o C.B.P.E.
dimento e

A centralização dos diversos setores que compõem
impõe uma contabilidade autônoma, que permita mriior ren-

, Ncoler.idade a açao ad~inistrativn.
,

uma sala esta sendo adaptada pura instalar a CC'E

t ab.í.Lâdnde I anexa aos serviços de secretaria, e as normas de tr '11J L ,
,., ,lho sugcr-Ldas pelo encarregado da mesma, vao I em copia, int0gr~""1'-'!.J

êste relatório.

Divisao de Documentação e Informação pedag?gi~_

6. O tempo gns to nos ta di visão c om mudanças e [l/l[Lp·~·'

ta.ção foi o minimo pos s Í vele Em dois ou três dias es t.ava r-e t.omac'n
•.. ,a rotina de trablllho. NO setor de publicaçoes foram distribuidos

no trimestre os n2s 64 da Revista Brasileira de Estudos pedagógicos,
4 de "Educação o Ciências Sociais" e vo l , 4, n c 3 de "Bibliografia
Brasileira de Educação".

Es tão preparados os dois primeiros volumes de do



3.
cumentação sôbre a hist~ria da educação na Bahia. Em janeiro e re-
vereiro o coordenador da Divisão realizou em grupo de trabalho (L.
H. Dias Tavares, Afrânio Coutinho, Regina Tavares, Irene D~rea) a.

~ Hpreparaçao definitiva dos originais, incluindo a introduçao e notas.
Está em estudos no mesmo setor o planejamento de

tôdas as séries de publicações incluindo a parte artistica de apre-
sentação das mesmas.

d· ~ 1 l' ' d t f i t'A expe t ç ao co J. vros o uma as aro as ma s a J.

"as, para compensar o represamento que a fase de mudança determi-
nou.

A utilização da Agência de correios da rua vol~
" "."tarios da patria para tais serviços nao osta sendo pacifica. Os fu~

cionários da Agência alegma não dispor de elementos para atender ao
grande volume das remessas. Oficiamos sôbre o assunto ao Diretor,Regional dos Correios e Telegrafos.

A Biblioteca "MUrilo Braga" e serviços
como já foi dito, ainda não integram o centro, per-manecendo
, "ficio do Ministerio, ja em preparativos de mudru1Ça.

Ainda nesta Divisão estúo sondo adaptados dois,
novos setores: o de serviços audio-visuais e wn registro de estudos
e pesquisas educacionais.

anexos,
no edi-

O segundo resulta do pr ojeto de trabalho a cargo
de D. Dinuh de SoUZa Campos.

os elementos jÚ reunidos pela mesma estão sendo
, ,apreciados e os resultados p ar-cLa'í a j n foram apresentados em copia

mãmeogr-ar ada ,
,

Os Serviço de aUdio-visuais, transferido da Dire
toria do Ensino secund~io, nos têrmos dos entendimentos com essa,
Diretoria, foi instalado no andar terreo do Bloco A, com sala de
projeções anexa.

A encarregada do Serviço técnico de educação,
D. Leticia de Faria assim reswne os objetivos do setor:

a) aquisição e confecção de equipamentos e ma, , -teriais didaticos aUdio-visuais, mantendo-se organizados no C.B.P.E.,
e Centros Regionais, num ambiente de pesquisa pedagogica relativa

" ,aos mais recentes recursos didaticos utilizaveis no ensino primario, ,
e media, especialmente, normal e secundario;



b) cursos e estágios que habilitem professô-
res não só da Capital como do interior do pais a utilizar os recur-
sos áudio-visuais, cooperando no sentido de que sejam supridas as,
deficiências escolares e locais dos equipamentos e materiais audio-

~ N ,visuais e ainda providenciando a publicaçao de informaçoes uteis e
atuais sôbre as técnicas ~udio-visuais no ensino das diferentes dis, , ,ciplinas do curriculo primario e medio, especialmente normal e se-,cundario;

~ , ,c) assistencia tecnica as entidades federais,e estaduais de forma a que se confira ao ensino maior eficacia e
sentido social, pela mais intensa e eficiente utilização dos recur-

, ,sos didaticos audio-visuais; e
..• ,d) articulaçao com entidades publicas e priv~•..das, nacionais e estrangeiras, capazes de facilitar a consecuçao

dos objetivos acima especificados.

coordenação entre os Centros Regionais

lho
dos
que

7. Compete ainda a esta divisão coordenar o traba-,entre o C.B.P.E. e os diversos C.R., "recebendo copias de to-, ,os planos, projetos especificos, relatorios e outros documentos
permitam constante troca de informações" (plano 3.4).

É, no âmbito da divisão, a função essencial do
coordenador. Nno nos parece que dova constituir um simples serviço
de rotina e sim um trabalhO de.penatrªção, visando metas que isola-
damerrte não têm sido objetivadas. Esta divisão fica assim como pôsto
permanente de observação das atividades nos diversos centros. E do

, ,. ..•criterio de escolha com que for desempenhada a funçao, muito depen-
derão a oportunidade e o acêrto dos atos da direção.

Pretendemos instalar uma carteira exclusivamente
destinada à correspondência e documentação entre os centros, j~.ten-#do designado funcionario pm~a estudo e planejamento do trabalho.

Tal atribuição é complementar da comissão
tiva, cujas próximas reuniões deverão oferecer importantes
tões para definitiva organização do setor.

Consul-
s ugcs «

Divi~ão ,de Estudos e Pesquisas ~ociais
8. Instalada no andar superior do 'EbcoA, csta Divi-



5.
suo tem os seus trabalhos no momento diricultados pela ausência da
biblioteca devidamente aparelhada.

#Dando noticia da sua atividade no ~estre o co-,ordenador da o seguinte resumo, com o estado atual dos ~rojetos:
Nº do p~ojeto: CBPE - 29/56 CAPES 485Responsavel: Diegues, Manuel ,
Natureza da Pesquisa: Estudo basico par6 a deli-

mitaçúo das Regiõe5 cultu-
, rais 90 Brasil.

concluido; em fase do revisao.

Nº do Projeto: CBPE - 32 CAPES 520Responsa.vel: Dn.."1l1emann,Robort Nicola.us
Natureza da Pesquisa: Estudo sôbre o trabalho do

menor em atividades ur-b anrs ,
#p~rte concluida, parte em fase final de elabora-

ç ao ,

Nº do Projeto; CBPE - 33 , CAPES 521
Responsavel: Caldeira, Clovis
Natureza da Pesquisa: Estudo sôbre o trabalho do

menor no meio ru~al brasi-
leiro.

Atrasado em virtude de'dificuldades no I.B.G.E.
para consulta de dados.

Nº do Projeto: CBPE - 34 CAPES 549
Responsavel: Reis, Arthur Cezar Ferr~ira... ,. .Natureza da Pesquisa: A Educaçao na Amazon~a
Sem noticias desde novembro de 1 956, deve pas-
sar para o contrôle da D.E.P.E ••

Nº do Projeto: CBPE - 36 15/55 CAPES 380
Responsavel: pinto, Luiz Aguiar Costa
Natureza da pesquisa: Estudo Geral da Estratifi-

cação e Mobilidade Social
no Brasil

6 capitulos prontos, dependendo de revisão.
os demais em elaboração.

Nº do Projeto: CBPE - 38/56
Responsavel: MachadO" Gomes Lourival
Natureza da Pesquisa: consciência urbana

sil.
Mandou noticia da conclusão, prometeu um
rio e nada mais.

no Bra-
,relato-
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Nº do Projeto: CBPE - 39/56
Responsavel: Gouveia, Joly Aparecida N

Natureza da Pesquisa: Atitudes e opinioes de pro
fessôres e pais'sôbre a'es

, cola brasileira.
Ja elaborou um primeiro estudo analitico e tem
em elaboração mais dois.

Nº do ~rojeto: CBPE - 21/56 CAPES 483
Resonsavel: Jochman, Joao
Natureza da pesquisa: Estudo sôbre o desenvolvi-

mento econômico e a esta-u-
tura,ocupacionàl do Brasil.

AfrasQdo por motivo de moles tia grave do respon-
savel.

Nº do Projeto: CBPE - 26/56 CAPES 482
Responsavel: Menezes, Djacir N

Natureza da Pesquisa: Organizaçao de um livro
fonte sôbre a civiliza-
ção brasileira.

concluído. Em revisão de provas.

Nº do PrOjeto: CBPE- 11/55 CAPES 370
Responsavel: HUtchinson, Bertram
Natureza da Pesquisa: Educação e Mobilidade So-

cial.
O Boletim tem publicado resultados parciais. Es-.. ,pera-se a oonclusao ate outubro.

Nº do p~ojeto: GBPE - 14/55 CAPES 379Responsavel: Castaldi, Carlo (Incorporado ao pr~
jeto CBPE 11/55 CAPES 370) a car.•.
go de B. HUtehinson.

NatursZa da Pesquisa: Estudo de grupos Imigran-
tes no Estado de S. Paulo.

O Boletim tem publicado os primeiros ensaios,

Nº do Projeto: CBPÉ - 23/56 CAPES 444
Responsavel: Nogueira, Oracy
Natureza da Pesquisa: Pesquisa sôbre o processo

de Socialização no MUnicí-
l?,iody Itapetininga.

Em fase final; conclusao ate 15 de abril.

##curso de ,formaçao de pesquisadores

9. Na D.E.P.S. está sendo organizado, sob a direção
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do Professor Durcy Ribeiro, em colaboração com a CAPES, o desenvol-,vimento do c~so dado anteriormente no MUseu do rndio.

AProvados plano e orçamento respectivos as au~s
deverão ter inicio em l5 de maio p~óximo, para 15 bolsistas, 5 dos
quais dos Centros Regibnais. A Administração instalou provisôria-,mente nu sede o diretcr e assistentes do curso, ja em trabalhos pr~
liminares. Logo con~luidas as obras do bloco B, ser~ adaptado o 4~-pavimento para as i~talações necessárias.

Divisü~ de Estudos e pesquisas Educacionais
I

10. Reunindo as atividados que anteriormente se des,
dobravam no.CILEME e na CALDEME a Divisão apr-es en tu no momento sumu
Ia de trabalho ussim redigi da pelo seu coordenador:

projeto CBPE 3/57 - l-A - "O Sistema educacional
paUlista".

l-B - "O Sistema educacional
bad ano" •

Coordenador geral - prof. Jayme Abreu
Coordenador local: são paulo: Carlos Mascaro

Bnhia: Arury MUricy
Em c09clusão; previsto. até julho o.entrega dos
relatorios finais.

projeto CBPE 122/55 - liA educação em Sergipe"
Autor: Pr of' , Nunes Mendonça

'" 1#Em conclusao; ate fins de maio prevista a entre
ga do trabalho revisto.

projeto CBPE 267/56 - liA educação na Amazônia"
Autor: Prof. Artur Cezar Ferreiro. Reis
Data de entrega, em prorrogação, a ser fixada o.
partir de 25 dêste, quando o autor regressq da
Amazônia. (Em andamento).

projeto CBPE 42/56 - "0 Sistema educacional piau
lense" ~

Autor: Prof. Raym~do Nonato de Santana,Em andamento; entrega prevista ate fins de julho.

"Pernombuco e a Educação"
Autor: Prof. J. Roberto Moreira
Em andamento, prevista suo.conclusão
de julho.

,ate fins
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, ,"Analise dos livros didaticos e programas de,geogro.fia~·na escola secundaria".

Autor: prof. James Vieira da Fonseoa
AS provas tipogró'ficas estão sondo revistas ~o-
10 autor.

~ ,
11 os progro..ma~o os oompondios de his bor-La do on
sino secundar-Lo no ~asil~ do 1931 a 1956".

Autor: Prof. GUy JOso paulo do Hollanda
conoluído êste projoto~ om fase de revisüo, pnrn
ser enviado à impressÜo.

, ""O, ensino do.fisico. o da quimico. na eac oLa SOCL'..U
dar i0." . ,Autores: prots. Sergio Masoorenha.s e Amilcnr

Sal1es.
Conolu1do. Em faso do rovisüo~ poro. publicação.

"sondagem sôbre o onsino de português na. esc ol,a
secunctEtrio."(Distrito Fedoral)

Autor: Prof. Jesus Bello Go.lvno
eC9nolu~~o o trabo.lho de oampol faltando o re1a-

torio final.

projoto cePE 10/57 - "Introdução à teoria,e pr~
tioa da esoola primaria""';

Autor: Prof. J. Roberto Moroira
Em,andumonto; conclusão prevista at~ setembro
pr-ox ímo ,

"Levantamento dos ãns t.ã tutos , organizações e pe~
soas ocupadas com pesquiso.s c ducacLona.Ls11.

Autor: proft. Dinnh Souz a cnmpos de Hollnnda
conoluldo. Em fase de revisão.

~ 'A'"Das publicaçoes destinadas a infancia e a juve!:
tudell•

Autores: Profs. Edvete Cruz Maohado e Jesus
BaIlo Gal vüo,Conoluido.

,"A escola secundaria no Estado do Rio de Janei-
ro"

Autor: Prof~ Luzio. Contnrdo do.Fonseca,C9ncluido o trabalho de campo; faltando o rela-
torio final.



"Estudo da eficiêncin dos concursos
ção para cscoLce superiores"

Autor: Prof. Octavio A. L. Mnrtins,C9ncluido O" trabalho de campoj faltando
torio final.

9.
da habilitE

c r-ela-

USondagem sôbre o ensino da história :p.atural e
c!ências naturais 1 em escolas secundarias de
Suo Paulo".

AU tora: prof ª Maria Inês Rocha e 3il va,Concluído o trabalho (10 campo, f'uz endo+se a re-
visão paro. o trabo.lhoí'inal.

"Bibliografia sôbre rocreação"
Autora: Prof~ Ethel Bauzer
Em andamento.

"Introdução metodolbgica ao ensino das ciências
sociais"

Autor: Prof. Carlos Delgado de Carvalho
, HConcluido. Em impressao

projeto CALDEME l/53 - "Manual de Zoologia"
Autor: Paulo Sawaya
Data para entrega: 31.3.1957
prazo expirado; nada foi entregue.

projeto CALDEfvIE3/53 - "Manual de Biologia Ge-
ralll

Autor: Oswaldo Frota Pessoa
D~ta para entrega: 31.3.1957
Ja entregou uma parte do trabalho, ficando de, '"entregar o restante ato o fim do mos.

projeto CALDErl/lE4/53 - "Manual de História Goro.lll
Autor: Prot. carlos Delgado de Carvo.lho
Data para entrega: 30.4.1954
Em 13.7.1954 foi entreg~e o.parte corresponden-
te à Historia Antiga; ja foi editada.

, A31.12.1957 - Hist9rio. Contemporaneo.
31.12.1958 - Historia Moderna e Medieval
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Projeto CALDEME 6/53 - "Manuuf de Fruncês 11

Autor: Prof. Raymond Van der Haegen
Data pura entrega: 30:,6.1957 N

Tratado de pz-onuncLaç ao f'r-ances a e rntroduçao
ao ensino do francês.,Ja entregou grande parte do trabalho; Tr~tado
de pr-onuncã açâo , fal bam apenas umas 20 pugil)as.
Data pura entrega: 31.12.1957: Tratado da lin-
gU.•a f'r-ances a.

ppojoto CArnE.ME 5/53 - "Manual de português e
Li teratura"

Autor: Prot. Mário pereira de Souza Lima
Data para entrega: 31.12.1957

,Projeto CALDEHE 7/53 - "Manual de Historia do
. Bras il11

Autor: Am~rico Jacobina Lacombe ,
D~ta para entrega: 31.3.1957 - Ja entregou 3 cu
pã tuLos , se comprometendo a entregar outros à-:-
medido. que tôr terminando.

prOjeto CALDEME ;.,8/53 - "Munual de ~ulmicull
Autor: prof. Werner Gustuv Eruuledut
Data p~u entrega: 31.3.1957 M Nudu foi entre-
gue ute o.presente data.

projeto CALDEME 1/56 - "Manual de BotMicatt
Autor: Prot. AlarichR. Schultz
Data para entrega: 2.2.1957 - Em 20.1.1957 foram
entregues os originais do referido manual, que
se acha presentemente com o prof. Fritz de Lau-
ro, encarregado da revisão do mesmo. O prof., '"Fritz de Lauro espera, ate o fim do mes de a-
bril, terminar êsse trabalho, dependendo da en-
trega do mesmo, pura ser editado, de um entpndi

mento com o autor do manual. -

"Munual de Latim"
Autor: Pr-or, vundick Londres da Nóbrega
Data para entrega: 1.3.1958
Ainda não foi foito o~projeto, no qual deverão
ser previstas as verbas para a remuneração do
prOfessor, auxiliar da obra, revisores, etc.
Foi apenas assiuado wn acôrdo com o professor
para a elaboraçao do referido manunl.


