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Apresentação 

 

 

ste livro é resultado das pesquisas realizadas no âm-

bito do projeto “Engenheiros-educadores: sociabilida-

des, trabalho e práticas educativas de uma geração 

(Brasil, primeira metade do século XX)” do estágio de pós-

doutorado realizado no Programa de Pós-Graduação em Edu-

cação da Universidade Federal Fluminense sob a supervisão 

da professora Doutora Maria Ciavatta. É parte do Projeto de 

Pesquisa (CNPq) ”Da História da Educação à História de Tra-

balho-Educação. A fotografia como fonte de pesquisa histó-

rica” (CIAVATTA, 2017). 

 Indagávamos sobre quais as sociabilidades e práticas, 

uma geração de engenheiros-educadores, na primeira me-

tade do século XX no Brasil, se constituíram,  também como 

profissionais da educação e até historiadores,  tendo por ên-

fase a relação entre a educação e o trabalho. As pesquisas em 

acervos como o da Biblioteca Nacional do Brasil, do Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil da Fundação Getúlio Vargas, do Arquivo do Centro Fe-

deral de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(Cefet/RJ) e do Arquivo Edgard Leuenroth na Universidade 

Estadual de Campinas viabilizaram o catálogo de fontes 

E 
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variadas a exemplo das Revistas Senai, IDORT – Revista de Or-

ganização e Produtividade, Revista Brasileira de Estudos Pe-

dagógicos, Anuário Roberto Mange e o Boletim da CBAI, den-

tre outras.  

 Assim, com o intuito de divulgar os resultados da pes-

quisa e oportunizar novos estudos em História da Educação 

Profissional no Brasil é que organizamos esta série sobre 

“Fontes para a História da Educação Profissional”, cujo pri-

meiro volume dedica-se à discussão acerca dos Boletins da 

CBAI, que circularam de 1947 a 1961 e congregaram enge-

nheiros-educadores, seja na direção ou como colaboradores 

para a edição dos Boletins. 

 Esperamos que a apresentação do Boletim da CBAI, a 

discussão sobre sua história e materialidade e a apresentação 

de fichas de catalogação de números selecionados no con-

texto da pesquisa viabilizem pesquisas sobre história das prá-

ticas educativas em educação profissional; a relação entre a 

cultura geral e o ensino técnico, a educação profissional trans-

nacional e discursos pedagógicos da geração de engenheiros-

educadores sobre a relação entre a educação e o trabalho. 

Destarte, agradecemos a Ísis de Freitas Campos e Fran-

cisca Leidiana de Souza pela colaboração no processo de pro-

dução das fichas de identificação dos Boletins da CBAI e ao 

amigo Francisco das Chagas Silva Souza pela parceria e diálo-

gos no contexto da pesquisa com os Boletins. 
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História da Educação Profissional – 

Campo, Escrita e Fontes 

 

A Educação Profissional é um campo de investigação 

que é recente no Brasil, o qual ganhou contornos com reunião 

de pesquisadores e produções decorrentes de espaços como 

o Grupo de Trabalho 9, Trabalho-Educação 1  da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), 

linhas de pesquisa e programas de pós-graduação  cujas ênfa-

ses são para a Educação Profissional – cita-se o Programa de 

Pós-Graduação em Educação Tecnológica (PPGET) do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-

MG), o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) e o Programa de Mestrado Profissio-

nal em Educação Profissional e Tecnológica em rede nacional, 

da área de Ensino (ProfEPT) –, eventos o Colóquio Nacional – 

A produção do conhecimento em Educação Profissional na 

sua quinta edição, o Simpósio Internacional Trabalho, 

 
1 A maiores informações acerca da historicidade do GT 9, Trabalho-Educação 
da Anped, bem como definição conceitual da unidade epistemológica “traba-
lho-educação” ver: CIAVATTA, Maria. O percurso histórico do GT trabalho e 
educação–um exercício de interpretação. Revista Trabalho Necessário, v. 13, 
n. 20, p. 22-50. 2015b. CIAVATTA, Maria. Trabalho-Educação: uma unidade 
epistemológica, histórica e educacional. Revista Trabalho Necessário, v. 17, 
n. 32, p. 132-149, 2019a. TREIN, Eunice; CIAVATTA, Maria. A historicidade do 
percurso do GT trabalho e educação: uma análise para debate. Trabalho, Edu-
cação & Saúde, Rio de Janeiro, v. 7, p. 15-49, 2009.  
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Relações de Trabalho, Educação e Identidade (SITRE) em sua 

sétima edição e o Seminário de Produção Científica do Grupo 

THESE Projetos Integrados de Pesquisas em Trabalho, Histó-

ria, Educação e Saúde (UFF-UERJ-EPSJV/Fiocruz) em sua dé-

cima quarta edição. Ainda se registra a criação de revistas 

como Trabalho & Educação,2 criada em 1996; Trabalho Ne-

cessário,3 criada em 2003; Revista Brasileira de Educação Pro-

fissional e Tecnológica (RBEPT),4 iniciada em 2008; Educação 

Profissional e Tecnológica em Revista,5 criada em 2017. Bem 

como o aumento de publicações sobre Educação Profissional, 

seja em periódicos6 ou livros.7  

 Para a compreensão da configuração do campo de pro-

dução do conhecimento em Educação Profissional, nos apro-

ximamos do entendimento de campo científico de Bourdieu 

(1983) que o apresenta como espaço social, um locus de 

 
2  Sitio do periódico Trabalho & Educação https://periodicos.ufmg.br/in-
dex.php/trabedu/index. 
3 Sítio do periódico Trabalho Necessário https://periodicos.uff.br/trabalho-
necessario. 
4 Sitio da RBEPT http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT . 
5  Sítio da Educação Profissional e Tecnológica em Revista 
https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept. 
6 Para maiores informações consultar: CAVALCANTI, Vanessa Oliveira de Ma-
cêdo; MEDEIROS NETA, Olivia Morais de. A produção do conhecimento sobre 
educação profissional. Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecno-
lógica, v. 2, p. 2-11, 2015. Disponível em: http://www2.ifrn.edu.br/ojs/in-
dex.php/RBEPT/article/view/3539/1258. Acesso em: 25 jan. 2020. 
7 Aqui se considera trabalho-educação como campo de investigação e, de 
igual modo educação profissional. Também se constitui como campo em in-
tersecção a trabalho-educação, sendo ora intersecção, ora extensão do pri-
meiro. Sobre o campo trabalho-educação como campo de investigação ver 
Ciavatta (2015b, 2019b) e Machado (2005) e sobre educação profissional 
como campo ver Medeiros Neta (2016) e Cavalcanti (2016). 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/index
https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/index
https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario
https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT
https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/3539/1258
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/3539/1258
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relações de força e disputas, que visa beneficiar interesses es-

pecíficos dos participantes deste campo. Pois, a capacidade de 

“produzir ciência”, por parte de um determinado indivíduo ou 

grupo, está agregada a um determinado poder social.8 (ME-

DEIROS NETA, 2016). 

 Pari passu, Silvia Manfredi, no investimento de demar-

car o campo da Educação Profissional, expressou: 

 

Educação Profissional é um campo de disputa e de ne-

gociação entre os diferentes segmentos e grupos que 

compõem uma sociedade, desvelando a dimensão his-

tórico-política das reformas de ensino, das concep-

ções, dos projetos e das práticas formativas. (MAN-

FREDI, 2002, p. 61). 

 

 Mas, antes da configuração do campo de pesquisa, a 

Educação Profissional como modalidade de ensino tem sua 

(de)marcação, no Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional, a qual integra-se aos diferentes níveis e as di-

mensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, possibili-

tando a construção de diversos itinerários formativos.  

Desta forma, a Educação Profissional como modali-

dade de ensino tem sua configuração associada a necessidade 

 
8  De acordo com Medeiros Neta (2016), associado ao entendimento de 
campo científico utilizou-se o de configuração, conforme Norbert Elias (1994). 
Pois entendemos que as configurações são formadas por grupos interdepen-
dentes (no caso, grupos de pesquisadores e suas conexões institucionais), or-
ganizados coletivamente e não por indivíduos singulares. Assim, a configura-
ção é sempre um espaço de síntese, sempre provisória, do movimento dialé-
tico da realidade. 
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de formação para o trabalho, sendo à época da Revolução In-

dustrial priorizado uma formação voltada ao trabalho manual 

em oposição ao trabalho intelectual.  

Neste sentido, se a Educação Profissional tem sua con-

figuração associada à necessidade de formação para o traba-

lho, defende-se que o campo da Educação Profissional é um 

desdobramento das discussões sobre educação e trabalho.9 E 

por tal, remete-se à hipótese de que a produção do conheci-

mento no campo se confunde com o histórico da Educação 

Profissional no Brasil e com a busca pela compreensão da du-

alidade estrutural concernente a esse tipo de educação.  

E a escrita da História da Educação Profissional neste 

campo? Se partirmos do entendimento que "Fazer história" é 

uma prática, conforme Certeau (1982, p. 69), entendemos que 

a escrita da história se constitui enquanto uma operação.  

Por tal, a escrita da História da Educação Profissional 

é uma operação da “[...] relação entre um lugar (um recruta-

mento, um meio, uma profissão, etc.), procedimentos de aná-

lise (uma disciplina) e a construção de um texto (uma litera-

tura)” (CERTEAU, 1982, p. 56, grifos do autor).  

Assim, consideramos que não há questão sem docu-

mento, como afirma Prost (2008, p. 76), o historiador nunca 

se limita a formular uma “simples questão”, “[...] porque, em 

seu bojo, traz uma ideia das fontes documentais e dos possí-

veis procedimentos de pesquisa. Ela supõe já um 

 
9 Sobre esta discussão ver Ciavatta (2015a), “A historicidade da pesquisa em 
Educação Profissional: questões teórico-metodológicas”, e Ciavatta (2018), 
“O percurso histórico do GT trabalho e educação–um exercício de interpreta-
ção”.  
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conhecimento mínimo das diversas fontes 'eventuais e ima-

gina sua utilização por métodos que já tenham sido experi-

mentados em outras pesquisas.” (PROST, 2008, p. 76).  

 E mais, tampouco existe documento sem ter sido ques-

tionado. É por sua questão que o historiador “[...] estabelece 

os vestígios deixados pelo passado como fontes, e como docu-

mentos; antes de serem submetidos a questionamento, eles 

nem chegam a ser percebidos como vestígios possíveis, seja 

qual for o objeto.” (PROST, 2008, p. 76).  

Assim, o questionamento “que sociabilidades e práti-

cas uma geração de engenheiros-educadores, na primeira 

metade do século XX no Brasil, constituíram tendo por ênfase 

a relação trabalho e educação?” vinculado às ações do projeto 

“Engenheiros-educadores: sociabilidades, trabalho e práticas 

educativas de uma geração (Brasil, primeira metade do sé-

culo XX)” do estágio de pós-doutorado realizado no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Flu-

minense nos levou a acervos e fontes diversas no campo da 

História da Educação Profissional. A exemplo de: 

1. Relatórios dos Presidentes da República e Relatórios 

do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 

apresentados aos Presidentes, disponíveis na página 

http://www.crl.edu/brazil/provincial;  

2. Periódicos da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacio-

nal do Brasil disponível no sítio http://bndigi-

tal.bn.gov.br/hemeroteca-digital/;10  

 
10 Sobre a pesquisa na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional consultar 
Azevedo, Pessoa e Medeiros Neta (2019). 
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3. Revista IDORT (1930-1950), Revista SENAI e Anuário 

Roberto Mange disponíveis no acervo da Biblioteca 

Nacional do Brasil e no Centro de Pesquisa e Docu-

mentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas; 

4. Leis e decretos que contextualizam a legislação para o 

ensino profissional no Brasil no Arquivo Nacional e no 

Portal da Legislação;11  

5. Arquivo pessoal de Roberto Mange disponível no Ar-

quivo Edgard Leuenroth na Universidade Estadual de 

Campinas, o qual foi responsável pela publicação 

“Acervo Roberto Mange: Inventario Analítico” disponí-

vel na página https://www.ael.ifch.unicamp.br/pf-

ael/public-files/instrumentos-pesquisa/ro-

berto_mange.pdf;  

6. Boletins da Comissão Brasileiro-Americana de Ensino 

Industrial (CBAI) na Biblioteca Nacional do Brasil;  

7. Relatórios e correspondências expedidos por ou para 

Gustavo Capanema sobre o ensino profissional pesqui-

sados no Centro de Pesquisa e Documentação de His-

tória Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação 

Getúlio Vargas; 

8. Relatórios das ações da CBAI no Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET/RJ).  

 
11 Disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao/. 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
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Para este livro, dedicamo-nos aos acervos e fontes re-

ferentes à pesquisa nos Boletins da CBAI – sobre os Boletins 

sua produção e materialidade discutiremos à frente. 

 Neste sentido, entende-se que as ações de pesquisa do-

cumental remetem ao entendimento que a ‘Metodologia’ ex-

prime uma “determinada maneira de trabalhar algo, de eleger 

ou construir materiais, de extrair algo específico desses ma-

teriais, de se movimentar sistematicamente em torno do tema 

e dos materiais concretamente definidos pelo pesquisador.” 

(BARROS, 2011, p. 67).  

No entanto, ressaltamos que não é uma tarefa fácil. 

Pois, “[...] não é apenas ler um documento para captar seu  

sentido superficial” e sim, “captar  coisas concretas;  por  isso, 

a leitura deve ser orientada por perguntas” (ARÓSTEGUI, 

2006, p. 521). 

Mas, quais são as fontes potenciais à pesquisa no 

campo da História da Educação Profissional? Neste livro 

apresentamos os Boletins da CBAI como uma possibilidade de 

investigação no campo, embora defendamos que as  fontes  

adequadas  para  um  tema  são, como assevera Aróstegui 

(2006, p. 511),  “aqueles conjuntos documentais capazes de 

responder a um número maior de perguntas, com  um  nú-

mero  menor  de  problemas  de  fiabilidade,  de  equivocidade  

ou  os  que  melhor  se adaptam aos fins da pesquisa.” 
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Contexto histórico social  

da criação da CBAI  

 

A CBAI é criada em um momento particular da história 

do Brasil, no contexto político da Revolução de 30 e do apro-

fundamento  do sentido do populismo autoritário em 1937, 

com o Golpe do Estado Novo.12 Seu contexto econômico  en-

volve relações econômicas capitalistas submetidas às exigên-

cias da II Guerra Mundial; o avanço na industrialização; a ad-

ministração da relação capital e trabalho através de abun-

dante legislação trabalhista e de permanente repressão polí-

tico-policial; a política social para atender o trabalhador tam-

bém nas necessidades de habitação, cultura, lazer e educação; 

e a produção ideológica da noção de trabalho pela revaloriza-

ção do trabalho e do trabalhador (CIAVATTA, 2009, p. 234). 

O Governo Vargas busca inaugurar “uma ordem nova”. 

Na palavra de Gustavo Capanema (Ministro da Educação de 

1939-1945), “O que o país reclamava intensamente era uma 

ordem nova, uma nova República, ajustada às suas condições 

de existência, apta a resolver os seus problemas fundamen-

tais, não só no plano político, mas também no plano econô-

mico e social [...]”. (SCHARZTMAN, 1983, apud CIAVATTA, 

 
12 Esta contextualização da CBAI tem por base Franco (1990) e Ciavatta (2009, 
p. 234 e ss).  
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2009, p. 242). É um período em que a educação é vista com 

tema de “salvação nacional”, que salvaria a Nação das ideolo-

gias de esquerda, educaria o povo inculto e o prepararia para 

o trabalho, para a produção da riqueza nacional. (FRANCO;  

SIMON, 1987). 

 A educação deveria ir além da formação de bons hábi-

tos, devia incutir o culto à nacionalidade, à disciplina, à saúde, 

ao trabalho, à moral dos costumes. O Estado nacional deveria 

ser uma estrutura totalizante “que penetrasse a natureza in-

tegral do homem, considerando todos os planos da vida hu-

mana de modo a constituir-se no que deve ser uma técnica 

de construção do povo” (FIGUEIREDO, 1943, grifos do autor, 

apud CIAVATTA, 2009, p. 267-268). 

Dos anos 1930 ao início dos anos 1940, impõe-se um 

quadro de ações, medidas e a criação de novas instituições. 

Entre essas, delineia-se a política econômica nacionalista, que 

correspondia aos interesses da burguesia industrial. No livro 

“O ensino profissional na irradiação do industrialismo”, Cunha 

(2000, p. 3) faz a seguinte análise da estrutura socioeconô-

mica do período: 

 

[...] os empresários e os operários configuram-se como 

atores políticos pela via do Estado. O empresariado, 

em especial o empresariado industrial, utilizou-se da 

via coorporativa como um canal de instrumentaliza-

ção de seus interesses, participando ativamente dos 

conselhos, comissões consultivas criadas na década de 
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1930, contribuindo para a formação de uma coalizão 

favorável à implantação do capitalismo industrial. 

  

Para a ideologia política oficial, era urgente a imple-

mentação dos direitos sociais ligados à valorização do traba-

lho e à valorização do trabalhador brasileiro. A construção 

do homem novo deveria ser feita por meio da política de con-

trole da mão-de-obra e da organização científica do trabalho. 

Era preciso criar o universo ideológico da própria indus-

trialização.  

No discurso oficial do Presidente das Indústrias de São 

Paulo (FIESP), Roberto Simonsen, “a negação da questão da 

classe operária ocorria na interpelação das ‘classes produto-

ras’ referindo-se a patrões e empregados”  (DECCA, 1977, p. 

38, apud CIAVATTA, 2009, p. 255-256). Cabia à ideologia le-

gitimar a questão insolúvel dos conflitos de classe. Era funda-

mental a colaboração dos industriais com o governo.  

Em 22 de janeiro de 1942, pelo Decreto-lei n. 4.048, 

criou-se o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriá-

rios, mais tarde, Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-

trial, o SENAI, atendendo às aspirações do Ministério do Tra-

balho, Indústria e Comércio. e dos industriais que, diante da 

perspectiva de assumir os custos da educação profissional, 

pleiteavam também seu controle. Atendendo as demandas do 

Ministério da Educação, no dia 30 do mesmo mês, foi apro-

vada a Lei orgânica do Ensino Industrial, Decreto-lei n. 4.073. 

O SENAI seria organizado e dirigido pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), cuja atribuição era 
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[...] organizar e administrar em todo país, escolas de 

aprendizagem para os industriários. Deverão essas es-

colas ministrar ensino de continuação de aperfeiçoa-

mento e especialização para trabalhadores industriá-

rios não sujeitos á aprendizagem. (ROMANELLI, 1978, 

p. 166-167). 

 

Em princípio, o SENAI seria custeado pela contribuição 

dos estabelecimentos filiados à CNI, o que se tornou a arreca-

dação de um percentual sobre a folha de pagamento dos em-

pregados, inicialmente,1%, tendo variado ao longo do tempo., 

a 1,25% ou 1,5% A educação profissional com base na orga-

nização científica do trabalho, o taylorismo ou controle de 

tempos e movimentos visava assegurar a produtividade do 

trabalho e dos trabalhadores. Posteriormente, além da indús-

tria, o modelo se estendeu a outros setores da economia, co-

mércio, agricultura, transportes (SENAC, SENAR, SENAT, SE-

BRAE) e suas respectivas instituições sociais de educação, es-

portes, lazer (como e SESI, e o SESC).  

As necessidades da Segunda Guerra Mundial acrescen-

taram outras demandas ao modelo. Em carta do Ministro Ca-

panema, um dos engenheiros idealizadores do ensino indus-

trial, Roberto Mange (1942, apud CIAVATTA, 2008, p. 278) 

comunicou que o Coordenador de Assuntos Interamericanos 

de Washington incumbira-o de promover no Brasil, com o au-

xílio dos Estados Unidos “um novo plano visando á prepara-

ção técnica e rápida em larga escala de mão de obra destinada 
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à defesa de guerra”. Os Estados Unidos ofereceriam materiais 

de instrução, instrutores especializados e estágios a instruto-

res brasileiros nos seguintes campos industriais: construção 

naval, siderurgia, fabricação de armamentos, principalmente 

munições e construção de aviões, visando à reparação e à con-

servação. Deveriam ser realizados  “na rede de escolas indus-

triais, técnicas e de engenharia do Brasil, como vinha se fa-

zendo nos Estados Unidos com os chamados Defense Training 

Courses,” cursos monotécnicos intensivos e de curta duração 

para formar mão de obra especializada e auxiliares técnicos.  

Estava dada e consolidada a correlação de forças soci-

ais que propiciaram a instalação da CBAI no Brasil. O final da 

Segunda Guerra, a queda de Getúlio Vargas e o fim do Estado 

Novo em 1945, e a eleição do General Eurico Gaspar Dutra em 

1946, não alteraram os rumos da educação profissional e seus 

vínculos com os empresários industriais.  
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A Comissão Brasileiro-Americana de 

Educação Industrial (CBAI) 

 

A Comissão Brasileiro-Americana de Educação Indus-

trial (CBAI) foi um programa de cooperação firmado entre os 

governos do Brasil e dos Estados Unidos da América (EUA) 

criado por deliberação do Decreto-Lei nº 9.724, de 3 de se-

tembro de 1946, o qual tinha como intuito a formação de pro-

fessores para atuar no Ensino Industrial.  

Antecedendo a criação da CBAI, no que concerne à edu-

cação, a relação dos EUA com o Brasil remete-se ao ano de 

1941 quando se estabeleceu um programa de intercâmbio, 

onde jovens de países latino-americanos eram selecionados 

para estudarem nos EUA, inclusive na área da indústria. 

(TOTA, 2000). Conforme Amorim (2007), esta relação tam-

bém se expressou na I Conferência de Ministros e Diretores 

de Educação das Repúblicas Americanas, realizada em Ha-

vana, em 1943, quando foi aprovada a Recomendação XV, in-

titulada "Escolas de Ensino Industrial e Técnico".  

Sobre a I Conferência de Ministros e Diretores de Edu-

cação das Repúblicas Americanas, Celso Suckow da Fonseca 

(1961, p. 563) enfatizou que,  
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[...] os governos individualmente, ou por meio de con-

vênios, tomassem providências destinadas a elevar o 

nível educacional, a estender facilidades educacionais 

e a melhorar, em geral, o papel da educação, como uma 

contribuição importante para o entendimento e a soli-

dariedade interamericana. 

 

Deste modo, com base na Recomendação XV, intitulada 

"Escolas de Ensino Industrial e Técnico", firmou-se um 

acordo entre o Ministério da Educação e Saúde do Brasil e o 

Inter-American Educational Foundation Inc., órgão subordi-

nado a The Office of the Coordinator of Inter-American Affairs 

(OCIAA) dos EUA, cuja cláusula IV estabelecia a criação de 

uma comissão especial que teria como função a aplicação do 

programa de cooperação educacional entre os EUA e o Brasil. 

(AMORIM, 2004). 

Assim, a Comissão Brasileiro-Americana de Educação 

Industrial (CBAI) foi instituída no contexto da chamada "Polí-

tica da Boa Vizinhança" que, segundo Tota (2000, p. 19), foi 

uma ideologia que se baseava nos ideais de democracia, pro-

gressivismo e tradicionalismo.  

A CBAI seria dirigida por um superintendente brasi-

leiro, no caso, o titular da Diretoria do Ensino Industrial do 

Ministério da Educação, e um representante estadunidense. 

Esses dirigentes constituíram um programa para a CBAI, o 

qual, conforme Fonseca (FONSECA, 1961, p. 565. v. 1), com-

preendia ações para: 
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1. Desenvolvimento de um programa de treina-

mento e aperfeiçoamento de professores, instru-

tores e administradores;  

2. Estudo e revisão do programa de ensino indus-

trial;  

3. Preparo e aquisição de material didático;  

4. Ampliação dos serviços de bibliotecas; verificar a 

literatura técnica existente em espanhol e portu-

guês; examinar a literatura técnica existente em 

inglês e providenciar sobre a aquisição e tradu-

ção das obras que interessarem ao nosso ensino 

industrial;  

5. Determinar as necessidades do ensino indus-

trial;  

6. Aperfeiçoamento dos processos de organização e 

direção de oficinas;  

7. Desenvolvimento de um programa de educação 

para prevenção de acidentes;  

8. Aperfeiçoamento dos processos de administra-

ção e supervisão dos serviços centrais de admi-

nistração escolar;  

9. Aperfeiçoamento dos métodos de administração 

e supervisão das escolas;  

10. Estudo dos critérios de registros de administra-

dores e professores;  

11. Seleção e orientação profissional e educacional 

dos alunos do ensino industrial;  

12. Estudo das possibilidades do entrosamento das 

atividades de outros órgãos de educação indus-

trial que não sejam administrados pelo 
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Ministério da Educação, bem como a possibili-

dade de estabelecer outros programas de treina-

mento, tais como ensino para adultos, etc.  

 

Orientada por estes pontos, a CBAI iniciou suas ativi-

dades, em 1947, no Rio de Janeiro, cidade definida como sede 

do programa, com uma reunião de diretores de estabeleci-

mentos de ensino industrial. E, neste mesmo ano, foi organi-

zado e ofertado curso para os professores das Escolas Indus-

triais do Brasil, os quais foram aos EUA, onde passaram um 

ano, sendo seis meses de estágio em escolas profissionais lo-

cais, três meses em indústrias e outros três meses em um 

curso de formação pedagógica.  

Paralelo a este curso nos EUA, ao longo do ano de 1947, 

foram realizados cursos para professores das Escolas Técni-

cas Federais e Escolas Industriais no Rio de Janeiro, em São 

Paulo e em Recife. (AMORIM, 2007, p. 164). Esses cursos fo-

ram a base organizacional para a implementação dos cursos 

de férias, nessas mesmas cidades, ao longo do programa de 

cooperação firmado entre os governos do Brasil e dos EUA via 

CBAI.  

Assim, ressalta-se que a Comissão Brasileiro-Ameri-

cana de Educação Industrial (CBAI) era integrada à estrutura 

do Ministério da Educação do Brasil e dirigida por um diretor 

de cada parte, sob a predominância brasileira. De acordo com 

Falcão e Cunha (2001, p. 151), a Comissão promoveu cursos, 

visitas técnicas e um amplo programa editorial, que atingi-

ram, prioritariamente, diretores e professores das escolas in-

dustriais da rede federal.   
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Sobre os Cursos, Amorim (2004; 2007) e Falcão e Cu-

nha (2001) ressaltam que esses ora foram ofertados nos EUA 

para Diretores das Escolas Técnicas Industriais do Brasil, ora 

ofertados no Brasil, fossem no Rio de Janeiro, com vistas à for-

mação em especialidades artesanais e industriais, ou ofereci-

dos em Curitiba com um caráter propriamente industrial. 

Também se registra a oferta de cursos de férias, sendo estes 

práticos, a exemplo do que se pode depreender em um dos 

programas citados por Falcão e Cunha (2001, p. 163):  

 

análise do trabalho e sua importância na organização 

de programas e processos de ensino; orientação do en-

sino nas oficinas; aperfeiçoamento e controle do tra-

balho dos professores; matrícula e frequência escolar; 

organização de turmas e horários; rendimento escolar 

e sua medida; normas de organização do ensino indus-

trial e análise dos programas vigentes; problemas de 

administração geral da escola. 

 

No que se refere ao programa editorial, registra-se que 

a CBAI publicou o Boletim da CBAI e 124 livros e folhetos, 

sendo parte destas publicações decorrência do intuito inicial 

da Comissão, o da formação de professores para atuar no En-

sino Industrial. E, como desdobramento dessas ações depre-

ende-se que, em 1954, foi fundada a Associação Nacional dos 

Professores do Ensino Industrial (ANPEI). 

De 1947 até 1962 foram Diretores, por parte do Brasil, 

os seguintes engenheiros-educadores: 1) Francisco Montojos, 
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de janeiro 1947 a julho 1949; 2) Ítalo Bologna, de julho 1949 

a março 1951; 3) Solón N. de S. Guimarães, de março 1951 a 

junho 1953; 4) Flávio P. Sampaio, de julho 1953 a agosto 

1955; 5) Carlos Pasquale (interino), de agosto 1955 a dezem-

bro 1955; 6) Francisco Montojos, de dezembro 1955 a feve-

reiro 1961 e 7) Arnaldo Hildebrand, de fevereiro 1961 a no-

vembro 1962.  

Para Falcão e Cunha (2001, p. 161), a ocupação do 

cargo de Diretor da CBAI do lado norte-americano foi mar-

cado por contínuas substituições e vacâncias, como se verifica 

na listagem, constituída a partir do Boletim da CBAI: 1) John 

G. Griffing, de janeiro 1947 a fevereiro 1947; 2) George S. San-

ders (interino); 3) Lloyd A. Lezotte, de dezembro 1947 a julho 

1948;  4) George S. Sanders, de julho 1948 a março 1949; 5) 

Edward W. Sheridan, de abril 1949 a março 1953; 6) Eldridge 

R. Plowden (interino); 7) Edward W. Sheridan, janeiro 1956; 

8) Paul C. Parker, de fevereiro 1956 a fevereiro 1957; 9) Ge-

orge S. Sanders, de fevereiro 1957 a julho 1957; 10)  Thomas 

A. Hart, de julho 1957 até 1959. 

Entre os anos de 1947 e 1962, como dissemos anteri-

ormente, desde o início, a CBAI teve como sede a cidade do 

Rio de Janeiro, e, a partir de 1958 a CBAI teve uma sub-sede 

no Centro de Pesquisas e Treinamento de Professores, criado 

junto à Escola Técnica Federal do Paraná, em Curitiba. Tam-

bém aí, a direção era exercida paritariamente por um diretor 

brasileiro – o diretor da escola técnica – e um diretor norte-

americano, indicado pelo Inter-American Educational 

Foundation Inc., via CBAI. Conforme Fonseca (1961), a mon-

tagem da sede da CBAI em Curitiba esteve associada ao 
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propósito de evitar as implicações burocráticas inerentes a 

sua inserção no Ministério da Educação.  

Falcão e Cunha (2001, p. 161) registram que foram 

três os locais de atuação permanente da CBAI: “a sede, no Rio 

de Janeiro, no Ministério da Educação; a sub-sede em Curi-

tiba, na Escola Técnica Federal do Paraná; e em São Paulo, a 

sub-sede junto à Secretaria Estadual do Trabalho, centro de 

irradiação do método TWI.”  

Em 1962, a CBAI foi extinta, por iniciativa do governo 

brasileiro, que transferiu suas atribuições para outro órgão 

do Ministério de Educação. Do lado norte-americano, suas 

funções foram absorvidas pela Agência dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento Internacional (United States Agency 

for International Development - USAID), que centralizou a as-

sistência técnica e financeira daquele país, inclusive na área 

educacional.  
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Boletim da CBAI – Formação  

para o trabalho industrial 

 

O Boletim da CBAI foi órgão de divulgação impressa e 

seriada do programa de cooperação educacional mantido pe-

los Governos do Brasil e dos Estados Unidos da América que 

circulou de janeiro de 1947 até novembro de 1961.  

Na edição número 1, de 1947, do Boletim  da CBAI, os 

objetivos da publicação eram: "(1) informar a todos os inte-

ressados sobre o desenvolvimento e o progresso do ensino 

industrial no Brasil; (2) publicar artigos especiais sobre o en-

sino industrial; (3)  apresentar  informações  específicas  de  

utilidade  para  professores e  diretores  do  ensino  indus-

trial".  (BOLETIM..., jan. 1947). 

Como recorda Ciavatta (2009), o Boletim da CBAI era 

remetido “sem ônus" aos  diretores  e  professores  de estabe-

lecimentos de ensino industrial e a quem mais se interes-

sasse, bem como aceitaria, também, a colaboração de artigos 

de interesse para o ensino industrial,  que podiam ser envia-

dos à CBAI. 

Este Boletim foi avaliado por Falcão e Cunha (2001, p. 

164) como o “instrumento de atuação mais contínua e de mais 

amplo alcance da Comissão”, mesmo considerando que no 
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período de 1957 a 1961 o Boletim não teve regularidade, 

sendo produzidos apenas 30 números.  

De janeiro de 1947 até novembro de 1961 foram pu-

blicados 150 números do Boletim da CBAI. Os quatro primei-

ros números do Boletim possuíam 12 páginas impressas em 

formato 210 x 297 mm. A partir do número 4, abril de 1947, 

percebe-se a variação desse número para 16 páginas. Regis-

tra-se, no entanto, que em algumas edições esse número se 

alternou entre 15, 17 ou 18 páginas, como o numero 2 de no-

vembro de 1958.  

O cabeçalho do Boletim, na primeira página, era colo-

rido e as cores variavam a cada publicação, entre cores como: 

vermelho, azul, amarelo, verde, marrom e laranja. Vejamos 

cabeçalho do Boletim da CBAI número 11, de novembro de 

1947: 

 

Figura 1: Boletim da CBAI número 11, de novembro de 1947 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional do Brasil 
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A imagem presente no cabeçalho do número 1 de 1947 

e o formato 210 x 297 mm do impresso permaneceram até a 

última edição, em junho de 1961. O Boletim manteve ao longo 

dos anos o formato de diagramação em colunas e a presença 

de elementos gráficos como fotografias, tabelas, quadros ou 

desenhos em suas edições. 

Para melhor compreensão, apresenta-se a descrição e 

a página de abertura do Boletim da CBAI (Figura 2) de dezem-

bro de 1947: contém 16 páginas e está dividido em oito se-

ções, sendo estas: Mensagem de despedida ao primeiro grupo 

de Diretores Brasileiros do Ensino Industrial; A importância 

da química analítica na profissão do químico; Substituições 

de chefes na CBAI; Orientação e capacidade física; Diretrizes 

para a execução de matemática; Ionização: substâncias ele-

trotécnicas e não eletrotécnicas; A honra na oficina escolar; 

Atividades físicas no ensino industrial. (BOLETIM..., dez. 

1947).  
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Figura 2: Boletim da CBAI número 12, de dezembro de 1947 

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional do Brasil 

 

O Boletim da CBAI passou por duas fases, a saber: a 

primeira de 1947 a 1957, quando a sede da entidade funcio-

nava exclusivamente no Rio de Janeiro; a segunda, de 1958 a 

1961, quando a publicação do Boletim da CBAI ficou sob a res-

ponsabilidade do recém-criado Centro de Pesquisas e Treina-

mento de Professores para o Ensino Industrial, em Curitiba, 
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na sub-sede da CBAI nessa cidade. (FALCÃO, CUNHA, 2001). 

Nestes termos, foi a partir de outubro de 1958, que o Boletim 

da CBAI passou a ser elaborado pela Seção de Artes Gráficas 

da Escola Técnica de Curitiba, trabalho que durou até novem-

bro de 1961, quando a sua redação voltou para o Rio de Ja-

neiro. (AMORIM, 2007).  

Os Boletins da CBAI divulgavam orientações didático-

pedagógicas às escolas técnicas do país, exprimindo, assim, os 

ditames do Programa de Cooperação Educacional Mantido 

Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos da América.  

Para Ciavatta (2009), nas publicações da CBAI, em es-

pecial nos Boletins, destacam-se as exigências da indústria; a 

articulação  de suas ações com o  Ministério  da Educação e 

Saúde Pública, dando orientação  sistemática  ao  ensino  pro-

fissional  e técnico, bem como certo  discurso  humanista  so-

bre  a  educação técnica e profissional. 

Para Bordignon (2012), os Boletins traziam preocupa-

ções constantes com a necessidade de controlar a “morali-

dade” dos alunos e em certa medida também dos professores 

do ensino industrial, bem como demonstraram, basicamente, 

a imposição da ideologia das classes dominantes por meio da 

educação técnica e trouxeram uma carga muito grande de in-

formações acerca do projeto de cidadão-trabalhador que se 

imaginava para o país. 
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Ainda ressaltamos a presença de artigos de alguns de 

técnicos suíços que vieram ao Brasil em 194213 e de intelec-

tuais ligados ao Ministério da Educação ou ocupantes de car-

gos públicos, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, 

Lourenço Filho, João Roberto Moreira e Luiz Alves de Matos, 

os quais abordavam temas de maior amplitude. Os colabora-

dores estrangeiros, notadamente os americanos vinculados 

ao Programa de Cooperação Educacional Mantido Pelos Go-

vernos do Brasil e dos Estados Unidos da América, limitavam-

se aos temas de cultura técnica. (FALCÃO, CUNHA, 2001, p. 

164). 

Desta forma, notícias sobre orientação profissional, 

cursos aperfeiçoamento de professores no Brasil ou nos EUA 

sobre cultura geral ou ensino técnico, divulgação de materiais 

didáticos sobre organização de séries metódicas ou organiza-

ção e direção de oficinas escolares foram temas recorrentes 

nos Boletins da CBAI no período de circulação do impresso. 

 

 
13 Para maiores informações consultar: CUNHA, Luiz Antonio. Professores e 
modelos estrangeiros para a Educação profissional brasileira (1936/1945). In-
terseções: Revista de Estudos Interdisciplinares, v. 14, n. 2, 2012. 
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Boletim da CBAI – Acervos 

 

Considerando os Boletins da CBAI como fontes à histó-

ria da educação profissional no Brasil, no indagamos sobre 

onde localizá-los. Pesquisas já realizadas, com ou sobre esse 

Boletim, informam distintos acervos a partir dos quais pode-

mos acessar esta fonte.  

Bordignon (2012) informa que o conjunto documental 

mais completo dos Boletins da CBAI está disponível para con-

sulta na Biblioteca da Faculdade de Educação da Universi-

dade de São Paulo (FE-USP). Sendo os números disponíveis 

os compreendidos de julho de 1950 a dezembro de 1954 e de 

janeiro a março de 1957. 

Prohmann (2016) ressalta que, apesar da significativa 

quantidade de Boletins encontrados em visitas em diversas 

instituições como Centro Federal Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET-RJ), Biblioteca Pública do Paraná (BPP), Departa-

mento de Documentação Histórica da Universidade Tecnoló-

gica Federal do Paraná (UTFPR) e a Biblioteca da FE-USP, ela 

não constitui a coleção completa do Boletim da CBAI, che-

gando ao total de 100 edições localizadas nos acervos das ins-

tituições citadas. Sendo a Biblioteca da FE-USP a que consta 

com o maior volume dos Boletins.  
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Segundo a pesquisadora, no contexto do levantamento 

das fontes foram localizadas as seguintes quantidades por 

ano: “1948 (10 edições), 1951 (10 edições), 1952 (11 edi-

ções), 1954 (8 edições), 1955 (12 edições), 1956 (12 edições) 

1957 (2 edições), 1958 (3 edições), 1959 (11 edições), 1960 

(9 edições), 1961 (9 edições). Destes Boletins, aqueles refe-

rentes aos anos de 1948, 1951 e 1952 estão presentes no DE-

DHIS (UTFPR), porém não eram os Boletins originais e sim 

cópias.”  (PROHMANN, 2016, p. 99).  

Neste livro apresentamos as fichas de identificação de 

64 edições do Boletim da CBAI localizadas no acervo da Bibli-

oteca Nacional do Brasil, Setor de Periódicos. As edições físi-

cas do Boletim da CBAI estão disponíveis para consulta em 

bom estado de conservação e agrupados em brochuras.  

A edição do número 1 do Boletim é a única das edições 

disponíveis na Biblioteca Nacional do Brasil que está incom-

pleta. Registra-se que, mesmo em bom estado de conservação 

algumas páginas dos Boletins possuem marcas amareladas e 

rasgões, mas pouco inviabiliza a leitura. 

Constatamos que parte das edições do Boletim da CBAI 

que se encontram na Biblioteca Nacional do Brasil coincide 

com o levantamento realizado por Bordignon (2012) e Proh-

mann (2016), exceto o ano de 1947 que não é citado nos le-

vantamentos realizados.  

Segue Quadro 1 com indicações das edições do Boletim 

da CBAI que mapeamos no acervo da Biblioteca Nacional do 

Brasil: 



F o n tes  pa r a  a  H is tó r ia  da  Ed u ca çã o  Pr of is s io n a l  | 36 

 

SUMÁRIO 

Quadro 1: Números do Boletim da CBAI por ano localizados no acervo da Biblioteca Nacional do Brasil 

Ano jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez 

1947             

1948             

1954             

1955             

1956             

1957             

1958             

1959             

1960             

1961             

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional do Brasil 
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Foram mapeados os seguintes números do Boletim da 

CBAI, organizados por ano, no acervo da Biblioteca Nacional 

do Brasil: 1947, 12 edições; 1948, 9 edições; 1954, 8 edições; 

1955, 10 edições; 1956, 12 edições; 1957, 2 edições; 1958, 2 

edições; 1959, 7 edições; 1960, 9 edições; 1961, 5 edições. To-

talizando 76 números dos Boletins da CBAI. 

Considerando que Falcão e Cunha (2001) sinalizam 

que foram publicados 150 números dos Boletins da CBAI, é 

mister investir na associação dessas fontes entre os pesquisa-

dores já citados para ampliarmos o mapeamento dos Boletins 

e por extensão, as possibilidades de investigação dele decor-

rentes.   
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Boletim da CBAI – Catálogo  

 

Os dados apresentados nesta seção foram elaborados 

a partir das digitalizações, em formato Portable Document 

Format (Formato Portátil de Documento), das capas e algu-

mas partes das edições dos Boletins da CBAI que estão dispo-

níveis a consulta pública na Biblioteca Nacional do Brasil.  
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Boletim da CBAI (1947) 

 
 
 
 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 1) 

AUTOR 

Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Congresso; Boletim; Exposição; Professor; 
Reunião. 

DESCRIÇÃO 

O documento, diferente da maioria, não possui 
capa e estão faltando as 5 páginas iniciais, con-
tém 7 páginas e contém as seguintes seções: 
A.V.A.; Congresso da associação americana de 
ensino industrial (A. V. A.) em Saint Louis, E. U. 
A. - Dr. Francisco Montojos (Superentendente 
da C.B.A.I); O "Boletim da CBAI"; Exposição de 
trabalhos dos alunos da escola técnica nacio-
nal - Dr. Celso S. da Fonseca (Diretor); Conhe-
cimentos indispensáveis ao professor do en-
sino industrial - Louis B. Beres; David F. Jackey 
reune-se ao pessoal da CBAI; Frank E. Gilpin 
vem a Los Angeles, California, para juntar-se 
ao pessoal da CBAI; Aspectos de algumas ses-
sões da reunião. 
 
O documento não apresenta as páginas inici-
ais, então esse número “1” é apenas uma supo-
sição. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1947 
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TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 2) 

AUTOR 

Programa de Cooperação Educacional Man-

tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 

Unidos da América 

PALAVRAS-

CHAVE 

Orientação Profissional; CBAI; Escola; Ofici-

nas; Salas de aula. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contém 12 páginas 

e está dividido nas seguintes seções: "Orienta-

ção profissional como nós a desejamos": Os es-

tudantes de Nova York, depois de um ano fora 

da escola, solicitam melhor aconselhameto e 

em maior proporção - por Ernest F. Weinrich 

(do "A.V.A. Journal"); O programa da CBAI; A 

ilustração como auxiliar do ensino - Dr. John E. 

Hansen (Especialista em educação visual); A 

escola industrial de Maceió - Talvanes Au-

gusto de Barros (Diretor da Escola Industrial 

de Maceió); Escola profissional da companhia 

siderúrgica nacional - Walfrido L. Freire (Dire-

tor); e, Organização de turmas e horários: nú-

meros de alunos por professores capacidade 

das oficinas e salas de aulas - Dr. David F. 

Jackey. 

LOCAL/ EDI-

TORA 

CBAI 

DATA 1947 
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TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 3) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Presidente da República; Dados biográficos; 
Curso; Visita; Cumprimentos; Escola; Portu-
guês; Aviação. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contém 12 páginas 
e está dividido nas seguintes seções: A mensa-
gem do presidente da república; Dados bio-
gráficos do Ministro Clemente Mariani; Soci-
ais; Iniciado o curso de orientação para pro-
fessores que serão enviados aos Estados Uni-
dos - Louis B. Beres; Escola Técnica de Pelotas 
- Paulo G. Brochado (Diretor); Um visitante de 
Washington; A posse do professor Lourenço 
Filho no cargo de diretor do departamento na-
cional de educação; Color Dynamics (O uso de 
cores adequadas para estimular o trabalha-
dor) - Frank E. Gilpin; Conselho consecutivo - 
Francisco Montojos; Organizado o curso de 
Português; Os diretores de estabelecimentos 
de ensino industrial completam sua reunião; O 
Brasil terá um novo centro de aviação.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1947 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 4) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Professor; Dados biográficos; Visita; Portu-
guês; Cultura Geral; Alfabetização. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contém 16 pági-
nas e está dividido nas seguintes seções: Co-
missão de estudos das diretrizes e bases de 
educação; O professor como um instrutor de 
professores - Dr. David F. Jackey; Dados bio-
gráficos do professor Lourenço Filho; Escola 
Industrial de Teresina - Luiz Pires Chaves 
(Diretor); Sugestões para a reorganização da 
escola secundária - Francisco Montojos; Um 
curso industrial básico de três anos - W. To-
ledo Piza; Os diretores de estabelecimentos 
de ensino industrial visitam Volta Redonda 
(Relatório sobre a excursão à Volta Redonda 
- Companhia Siderúrgica Nacional - Feve-
reiro 5, 1947) - Eng. Cid Amaral - Escola In-
dustrial de Santa Catarina, Eng. Djalma Mon-
tenegro - Escola Industrial de Belém, Eng. 
Hermano Lott, Jr. - Escola T. de Belo Hori-
zonte; Oficios especializados; Os “trabalhos 
manuais” nos primeiros anos do ensino mé-
dio - Armando Hildebrand; Ampliações da 
Escola Técnica de Curitiba - Dr. Lauro Wil-
helm (Diretor); Dados biográficos do profes-
sor Louis B. Beres; Principios a serem obser-
vados no planejamento da oficina; Diretrizes 
e bases da educação nacional - Mario P. de 
Brito; Um alto funcionário da IAEG em Wa-
shington visita as escolas do Brasil; O 
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português no ensino industrial - Jesus Belo 
Galvão (Professor da Escola Técnica Nacio-
nal); Campanha de alfabetização de adultos. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1947 
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TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 5) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacio-
nal Mantido Pelos Governos do Brasil 
e dos Estados Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Segurança; Escola; Língua inglesa; 
Dados biográficos. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes 
seções: Segurança da oficina escolar: 
maquinaria e segurança na arte de la-
vrar madeira  - por Axel J. Kise, St. 
Paul, Minnesota; A escola técnica de 
São Luiz colabora com o Governo do 
Piauí; Concurso de língua inglesa em 
Haiti; O ensino técnico-profissional 
na França; Produção de ferro, de aço 
e de laminados no Brasil; Partem para 
os EE. UU. Professores do Ensino In-
dustrial do Brasil. Há na última pá-
gina uma pequena biografia sem tí-
tulo sobre o Sr. Lloyd A. Lezotte. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1947 
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TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 6) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacio-
nal Mantido Pelos Governos do Brasil 
e dos Estados Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Professor; Vestibular; Congresso de 
alunos; Dados biográficos; Filme; Li-
vros didáticos. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes 
seções: Chegaram os professores bra-
sileiros aos Estados Unidos; Escola 
Industrial “Hugo Taylor”; Novas dire-
trizes e novas bases para a educação 
nacional - João Luiz de Sousa Reis (As-
sistente de Educação da Diretoria do 
Ensino Industrial do Ministério da 
Educação e Saúde); Os exames vesti-
bulares no Ensino Industrial; Uma rá-
pida explanação sobre o sistema de 
educação nos Estados Unidos - David 
F. Jackey; Rodas dentadas - Prof. Te-
byriçá de Oliveira; Campanha de Alfa-
betização de Adultos; Curitiba pre-
tende desenvolver um programa de 
em ensino industrial em grande es-
cala; Dados biográficos do Dr. John E. 
Hansen; Congresso de alunos dos cur-
sos técnicos industriais; O uso de li-
vros didáticos e outros materiais es-
critos; Normas para o registro de pro-
fessor de ensino industrial.  
O documento possui também algu-
mas manchas de desgaste por conta 
do tempo e também devido algum 
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contato com água ou substância lí-
quida.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1947 
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TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 7) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacio-
nal Mantido Pelos Governos do Brasil 
e dos Estados Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Diretores; Higiene; Alfabetização; 
Português. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes 
seções: Uma experiência de correla-
ção de matérias na escola Parobé - Ei-
vlys Mabilde (da Superintendência do 
Ensino Profissional da Secretaria de 
Educação do Rio Grande do Sul; Os di-
retores da CBAI; Visita à fábrica naci-
onal de motores: Relatório apresen-
tado à CBAI pela comissão composta 
de: Profa. Eivlys Mabilde - Técnica do 
Ensino Profissional do Rio Grande do 
Sul, Dr. Clodoaldo Passos - Diretor da 
Escola Industrial de Aracajú, Dr. Nel-
son Guanabarino - Diretor da Escola 
Industrial Henrique Lage; Escola téc-
nica do Recife; A assistência dentária 
na escola técnica de São Paulo - pelo 
Dr. Oswaldo Farina (Cirurgião-den-
tista); Campanha de Alfabetização de 
Adultos; O português no ensino in-
dustrial: II - O problema - Jesus Belo 
Galvão (Professor da Escola Técnica 
Nacional).  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1947 
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TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 8) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacio-
nal Mantido Pelos Governos do Brasil 
e dos Estados Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Suiça; Escola; Aeronáutica; Curso; Fi-
nanciamento; Desenho; Série; Orga-
nização escolar. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes 
seções: A escola técnica de São Luiz e 
a sua evolução - Argemiro Freire Ga-
meiro (Diretor); O exemplo da Suíça - 
Walter Egli (Técnico suíço, cotratado 
pelo governo brasileiro no período 
1942-1945); Henrique Lage, pioneiro 
da construção aeronáutica no Brasil - 
Luiz F. Marques (Supervisor do Curso 
Técnico de Construção Aeroáutica da 
Escola Técnica Nacional); Curso para 
professores de oficina; A Diretoria do 
Ensino Industrial organizou as se-
guintes diretrizes para execução do 
Programa de Desenho do Curso In-
dustrial Básico; Séries metódicas de 
aprendizagem - Prof Teodorino R. Pe-
reira (da Escola Técnica Nacional).   

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1947 
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TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 9) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido Pe-
los Governos do Brasil e dos Estados Unidos da 
América 

 
PALA-
VRAS-
CHAVE 

Escola Técnica; Reunião; Anísio Teixeira; Dados bi-
ográficos; Alfabetização; 7 de Setembro; Segurança; 
Jornal escolar. 

DESCRI-
ÇÃO 

O documento possui capa, contém 16 páginas e está 
dividido nas seguintes seções: Os programas de en-
sino na escola técnica de Curitiba e sua coordenação 
com a indústria; O ensino técnico profissional exige 
alto grau de “competência profissional”: cursos es-
taduais de treinamento para um melhor padrão 
profissional dos professores - Herb Heilig (Diretor 
de Educação Profissional, do Colégio Estadual de 
Agricultura e Artes Mecânicas do Colorado); Em 
Aracaju organiza-se comissão consultiva do Brasil; 
A reconstrução dos programas escolares; O Dr. Jo-
nes reúne-se ao pessoal da C.B.A.I.; Campanha de 
Alfabetização de Adultos; Comemoração do 7 de se-
tembro pelos brasileiros do Ensino Industrial em 
Connecticut, U. S. A.; A disposição de máquinas na 
oficina das escolas em função de segurança; Ensino 
técnico por correspondência - Walter Egli; Jornais 
escolares - Hildemar Pais Barbosa (Técnico de Edu-
cação da Diretoria de Ensino Industrial). 

LOCAL/ 
EDITORA 

CBAI 

DATA 1947 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 10) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Conselho de alunos; Alfabetização; Arte; Te-
atro; Inglês; Máquinas; Palestra; Visita; 
Curso; Higiene; Diplomados; Atividades ex-
tra-classe. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contêm 16 pági-
nas e está dividido nas seguintes seções: O 
conselho de alunos da Escola Técnica de 
Salvador - Ericsson Cavalcanti (Diretor da 
escola); Sob o signo de Einstein - Fidelis 
Reis; Campanha de Alfabetização de Adul-
tos; Ideias em torno da organização de um 
Grupo Teatral numa Escola Industrial; Da-
vid F. Jackey, em novo posto; O ensino de in-
glês nas Escolas Técnicas - Jander Campos 
(Professor da Escola Técnica de Belo Hori-
zonte. Licenciado pela F. N. F.); Conservação 
das máquinas, das ferramentas e do equipa-
mento; Visita à fábrica Mazda: relatório - 
Luiz Pires Chaves (Diretor da Escola Téc-
nica de S. Luiz) e Argemiro Freire Gameiro 
(Diretor da E. T. de Teresina); Professores 
do ensino industrial complementam o pri-
meiro curso de uma séria de cursos promo-
vidos pela CBAI; Notas e sugestões.   

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1947 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 11) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional 
Mantido Pelos Governos do Brasil e dos 
Estados Unidos da América 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Professor; Educação Física; Industria bra-
sileira; Forno elétrico; Alfabetização; His-
tória; Geografia; Curso de verão; Máqui-
nas; Democracia; Educação de Adultos. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contém 16 pá-
ginas e está dividido nas seguintes seções: 
Willi Burri - por W. Toledo Piza; Caracte-
rísticas da Educação Física no ensino in-
dustrial - Inezil Penna Marinho; O Sr. Gil-
pin no Paraguai; Panorama da indústria 
no Brasil - Hélio de Alcântara Avellar 
(Professor do Curso Técnico de Química 
Industrial do M.E.S.); Considerações prá-
ticas para o cálculo das resistências dos 
fornos - Alfonso Martignoni (Professor da 
Escola Técnica Nacional); Campanha de 
Alfabetização de Adultos; Programas de 
história e de geografia do Brasil, dos Cur-
sos Industriais; Organização no Brasil de 
um curso de verão para professores e ad-
ministradores de Escolas de Ensino in-
dustrial - Walter B. Jones (Especialista em 
Treinamento de Professores); O profes-
sor Armando Hildebrand vai aos Estados 
unidos a convite da American Vocational 
Association; Cidade-light: relatório - Isaac 
Moura (Diretor da Escola Técnica de São 
Paulo) e Edmundo G. Conrad (Diretor da 
E. T. de Parobé); Ensino técnico-mecânico 
profissional relacionado com nossa fabri-
cação de máquinas operatrizes - Marius 
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Teophilo Mercier (Técnico-Orientador de 
Ensino Industrial); Educação e democra-
cia; Os primeiros resultados da Campa-
nha de Educação de Adultos. 
O documento apresenta algumas rasuras 
e marcas de umidade sobre as bordas das 
páginas. 

LOCAL/ EDITORA CBAI 

DATA 1947 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 12) 

AUTOR 

Programa de Cooperação Educacional 

Mantido Pelos Governos do Brasil e 

dos Estados Unidos da América 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Diretores; Química; Exame médico; 

Educação de Adultos; Regras de con-

duta; Educação física. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contém 16 

páginas e está dividido nas seguintes 

seções: Mensagem de despedida ao 

primeiro grupo de Diretores Brasilei-

ros do Ensino Industrial - M. R. Tra-

bue, Dean School of Education, The 

Pennsylvania State College; A impor-

tância da química analítica na profis-

são do químico - Homero Duarte Si-

mões Lopes (Professor de Química 

Analítica do C.T.Q.I.); Substituições de 

chefes na CBAI; Orientação e capaci-

dade física - Pierre Mazel (da Facul-

dade de Medicina de Lyon) e Heri 

Naussac (do Serviço de Orientação 

Profissional de Lyon); Campanha de 

Salvação Nacional; Diretrizes para a 

execução de matemática; Ionização: 

substâncias eletrolíticas e não eletro-

líticas - Louis L. Valone; A honra na ofi-

cina escolar - Theo. W. Hoover (da Es-

cola Técnica Secundária Bass. Detroit. 
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Mich.) - Trad. por Luiz Pires Chaves 

(Diretor da Escola Industrial de Tere-

zina); Atividades físicas no ensino in-

dustrial.  

LOCAL/ EDITORA CBAI 

DATA 1947 
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SUMÁRIO 

Boletim da CBAI (1948) 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 1) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Serviço médico e odontológico; Matrícula; Di-
plomados; 7 de Setembro; Atividades extra-
classe; Prova; Dicionário; Visita; Reunião. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, contém 16 páginas e 
está dividido nas seguintes seções: A escola téc-
nica de Victória - Arthur Seixas (Diretor); Re-
gressa dos Estados Unidos o primeiro grupo de 
diretores Brasileiros do ensino industrial; Re-
crutamento de professores para o Ensino Indus-
trial - W. Toledo Piza; Novo presidente do Insti-
tute of Inter-American Affairs; Problemas do 
ensino técnico – orientação profissional e ne-
cessidade sociais - por Antoine Simon; Pequeno 
vocabulário Português-inglês - Flavio Nogueira 
(Tradutor da CBAI); O Dr. Willfred Mauck, dire-
tor da divisão de educação do Institute of Inter-
American Affairs visita o programa da C.B.A.I.; 
Após uma visita aos Estados Unidos, regressam 
ao Brasil dois funcionários da CBAI; Leroy A. 
Blaser reúne-se ao pessoal da CBAI. 
O documento apresenta alguma marcas devido 
ao tempo e também provenientes de substância 
líquida ocasionando dificuldade para a leitura.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1948 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 3) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacio-
nal Mantido Pelos Governos do Brasil 
e dos Estados Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Cultura geral; Cultura técnica; Plano 
de aula; Biblioteca; Curso; Prova. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário 
(otimizando a leitura do documento), 
contém 16 páginas e está dividido nas 
seguintes seções:  
I. Editorial: Cultura geral e cultura 
técnica - Jesus Belo Galvão;  
II. Problemas de educação: Orienta-
ção educacional e orientação profissi-
onal - Celso S. Foseca (Diretor da Es-
cola Técnica Nacional); Preparação 
dos planos de aula em fichas - Elroy 
Bollinger e Gilbert Weaver;  
III. Documentário: As atividades da 
CBAI, no período de 1946 a 1947;  
IV. Noticiário: Programa de treina-
mento de professores do ensino in-
dustrial – férias de 1948 - Walter B. 
Jones. 
O documento apresenta manchas e 
rasuras devido ao tempo e por algum 
tipo de substância líquida.   

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1948 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 6) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Cultura geral; Cultura técnica; Extra-classe; 
Matemática; Curso; Chapéus e ornatos; Biblio-
teca..  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Ainda a formação do professor -  
Jesus Belo Galvão;  
II. Problemas de Educação: Disciplina escolar - 
Celso Suckow da Fonseca (Diretor da Escola 
Técnica Nacional); Atividades extra-curricula-
res - Milto de Andrade Silva (Assistente de 
Educação do I.N.E.P.); Sobre o ensino da mate-
mática nas escolas de ensino industrial - Ar-
lindo Clemente (Professor da E.T.N.); Pela 
maior cooperação entre professores e direto-
res nas escolas de ensino industrial - José de 
Macedo (Professor da Escola Técnica de Salva-
dor); O ensino industrial no Brasil - Luis F. 
Marques (Servidor do Curso Técnico de Cons-
trução Aeronáutica da E.T.N.);  
III. Documentário: Curso de metodologia na 
escola técnica de Manaus - Herman Steffen 
(Professor da E.T.N.); A aparência materialista 
da civilização contemporânea - Fernando de 
Azevedo; Programa experimental de chapéus, 
flores e ornatos para o curso industrial;  
IV. Noticiário: Proveniente dos EE. UU., chega 
o 2º grupo de diretores das escolas de ensino 
industrial; Publicações recebidas; Aquisição 
de livros. 
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SUMÁRIO 

Há uma página final dedicada ao Sr. Lloyd A. 
LeZotte. 
O documento apresenta as folhas amareladas 
devido ao tempo.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1948 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 7 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos da 
América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Chapéus e ornatos; Condições físicas; Alfabetiza-
ção; Biblioteca; Oficina; Visita; Literatura. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Ainda o nosso boletim - Jesus Belo 
Galvão;  
II. Problemas da Educação: A complexidade do 
ensino industrial - Prof. Mira e Lópes;  
III. Documentário: Palavras do D. Francisco Mon-
tojos, no ato inaugural dos cursos de férias, de de-
senho e de chapéus, flores e ornatos; Curso de 
metodologia de desenho para professores do en-
sino industrial básico - Inah Nunes (Profa. da 
E.T.N.); Biblioteca escolar - Fany Malin (Encarre-
gada do Serviço das Bibliotecas Escolares); Cam-
panha de Alfabetização de Adultos; Escovas para 
máquinas elétricas - Alfonso Martignoni (Técnico 
da D.E.I.); Sobre a inauguração da oficina de me-
cânica de máquinas da escola Técnica de Manaus 
- Hermann Steffen (Prof. da E. T. Nacional);  
IV. Noticiário: Visita dos diretores da C. B.A.I. à Es-
cola Carboloy, da General Eletric; O novo catedrá-
tico de literatura portuguesa da faculdade de filo-
sofia; Nomeado novo representante especial.  
O documento apresenta algumas manchas devido 
o tempo de existência.  

LOCAL/ 
EDITORA 

CBAI 

DATA 1948 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 8) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos da 
América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Educação física; Serviços médicos; Autogoverno 
dos alunos; Orientação profissional; Alfabetiza-
ção; Biblioteca; Conservação; Curso de férias. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: O nosso aluno - Jesus Belo Galvão;  
II. Problemas de Educação: A complexidade do 
ensino industrial - Prof Mira y Lópes; Funções do 
Orientador Profissional - Riva Bauzer (Técnico 
em Educação do D.NE.); A educação, trabalho cri-
ador por excelência - Fernando de Azevedo; O 
problema da orientação profissional na adoles-
cência - Luzia Contardo da Fonseca (Técnico da 
Educação do D.N.E.); Companhia de Alfabetização 
de Adultos;  
III. Documentário: Conservação e guarda das 
pranchetas e instrumentos de desenho - George 
S. Sanders (Representante Especial); Biblioteca 
escolar;  
IV. Noticiário: Curso de férias para professores de 
chapéus, flores e ornatos; Publicação de livros 
para os alunos do ensino industrial; O Boletim na 
imprensa. 

LOCAL/ 
EDITORA 

CBAI 

DATA 1948 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 9) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Amor; Escolha profissional; Diretor; Caráter 
humanístico; Alfabetização; Marcenaria; 7 de 
Setembro;  Desenho; Professoras. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contêm 
16 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I. Editoral: Ainda o nosso aluno - Jesus Belo 
Galvão;  
II. Problemas de educação: O problema da 
orientação profissional na adolescência - Lu-
zia Contardo da Fonseca (Técnico de Educa-
ção do D.N.E.) - Mário G. de Oliveira (Profes-
sor de E. T. de Pelotas); O diretor de escola 
industrial em face do aluno; O ensino indus-
trial e sua função social - Francisco Montojos 
- Superintendente da CBAI; Campanha de Al-
fabetização de Adultos;  
III. Documentário: Curso de metodologia de 
desenho para professores do ensino indus-
trial básico – aulas práticas - Maria Rosália 
Pires de Sousa Campos (Profa. da E.T.N.); O 
problema dos grampos na oficina de marce-
naria - George S. Sanders (Representante es-
pecial);  
IV. Noticiário: Curso de metodologia de dese-
nho para professores do ensino industrial 
básico; O 7 de setembro na E.T.N.; O superin-
tendente em Ouro Preto e Belo Horizonte; 
Efetivação de professores da E. T. N; Come-
moração da semana da pátria na E. T. de Ma-
naus; Regressa aos Estados Unidos o 
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SUMÁRIO 

especialista da C. B. A. I. em treinamento de 
professores;  Entrega de certificados a pro-
fessoras de Campos; Entregas de certificados 
a professoras de Niterói.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1948 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 10) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Nilo Peçanha; Indústria; Prova; Estatística; Alfa-
betização; Cerâmica; Orçamento; Ex-alunos; 
Disciplina escolar; 3 de setembro.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editoral: 23 de setembro de 1909 - Jesus Belo 
Galvão;  
II. Problemas de educação: Curso pedagógico e 
estágio na indústria - Francisco Montojos (Dire-
tor do Ensino Industrial); O problema da “cola” 
- Mário P. de Brito (Prof. da Escola Nacional de 
Engenharia); Estatística e educação - Profa. 
Emília Pessoa de Melo Ribeiro (Inspetor Geral 
de Psicotécnica da Superintendência do Ensino 
Profissional do Rio Grande do Sul); Campanha 
de Alfabetização de Adultos; 
III. Documentário: A cerâmica na economia na-
cional - André Rocha (Prof. de Cerâmica da 
E.T.N.); Comentário sobre a organização de or-
çamento - Thomas Diamond;  
IV. Noticiário: Uma técnica da C. B. A. I. em visita 
às escolas; Ex-alunos da E. T. N. nomeados pro-
fessores do ensino técnico-industrial; Disciplina 
escolar; 5 de setembro na E. I. de Belém.  

LOCAL/ 
EDITORA 

CBAI 

DATA 1948 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 11) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Lei; Delinquência; Mineração e metalurgia; 
Corte e costura; Solenidade. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
16 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I. Editorial: A lei de diretrizes e bases - Jesus 
Belo Galvão;  
II. Problemas de educação: A escola e os pro-
blemas juvenís - Frank L. Beals;  
III. Documentário: O curso técnico de mine-
ração o metalurgia de Ouro Preto - José Bar-
bosa da Silva (Superintendente do Curso 
Técnico de Mineração e Metalurgia); Voca-
bulário técnico ilustrado de corte e costura - 
Profa. Nair Maria Becker (Técnica da CBAI);  
IV. Noticiário: Lançamento da pedra funda-
mental da E.I. de Maceió; Luís Pires Chaves 
deixa o ensino industrial.    

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1948 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 12) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Lei de diretrizes e bases da educação nacio-
nal; Professor; Corte e costura. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
16 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I. Editorial: O boletim e o projeto de lei de di-
retrizes e bases - Jesus Belo Galvão; 
II. Problemas de educação: A exposição de 
motivos aos projeto de lei de diretrizes e ba-
ses da educação nacional; Aspectos essenci-
ais do projeto de diretrizes e bases da educa-
ção nacional - Otávio A. L. Martins (Técnico 
de Educação do D.N.E.); 
III. Documentário: Da organização das fun-
ções de docência no ensino industrial - Ilka 
Pacheco (da Diretoria do Ens. Industrial); 
Vocabulário técnico ilustrado de corte e cos-
tura - Profa. Nair Maria Becker (Técnico da 
CBAI);  
IV. Noticiário: Não é o autor de um artigo pu-
blicado no boletim nº 9.  
O documento possui os seguintes problemas: 
Rasuras; 
Machas amareladas; 
Folhas queimadas nas bordas; 
Folhas com tarjas pretas.   

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1948 
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SUMÁRIO 

Boletim da CBAI (1953) 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 6) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos da 
América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Estatística; Diplomados; Escola. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 24 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Estatística - Sólon Guimarães;  
II. Documentário: Levantamento estatístico esco-
lar do decênio 1943/1952, promovido pelo D. E. 
I. (Conclusão do número anterior) 
O documento possui os seguintes problemas: 
Rasuras; 
Manchas amareladas; 
Fita adesiva na borda da capa; 
Marcas de adesivagem na capa. 

LOCAL/ 
EDITORA 

CBAI 

DATA 1953 
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SUMÁRIO 

Boletim da CBAI (1954) 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 1) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Mesa redonda; Comportamento; Bibliotecário; 
Artesanato; Lei; Visita; Curso de férias. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Mesa redonda de educação indus-
trial; 
II. Problemas de educação: Conceituação da 
personalidade - Riva Bauzer (Téc. de Educação 
do M.E.C.; 
III. Documentário: A pequena bilioteca pública - 
L. Marion Moshier e Helena S. Lefevre (Cont. do 
número 7 de 1953) - Versão do inglês, devida-
mente autorizada, feita por Silvio do Vale Ama-
ral (Bibliotecário da CBAI); o Artesanato no 
meio rural - Prof. Abelardo O. Cardoso (Diretor 
da E.T. de Belo Horizonte); Portaria Nº 808, de 
12 de novembro de 1953; 
IV. Noticiário: Instalada em São Paulo a primeira 
mesa redonda brasileira de educação industrial; 
Visita do prof. Flávio Sampario à E. T. de Vitória; 
Instalados na Escola Técnica Nacional os cursos 
de férias para professores de ensino industrial;  
V. Apêndice: índice das matérias - Boletins de ja-
neiro a dezembro de 1953. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1954 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 2) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos da 
América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Associação de professores; Humanismo; Pro-
blema; Objetivos; Mesa redonda; Indústria. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: A.N.P.E.I.; 
II. Problemas de educação: O humanismo técnico 
- Anísio Teixeira (Diretor do INEP); Problemas do 
ensino industrial (extrato - resumo do discurso 
do dr. Joaquim Faria Góis Filho, Diretor do Depar-
tamento Nacional do SENAI, pronunciado na 
Mesa Redonda de São Paulo); Ensino clássico e 
ensino técnico - Francisco Campos; 
III. Documentário: Objetivos da I Mesa Redonda 
de Educação Industrial - Prof. Flávio P. Sampaio 
(Diretor do Ensino Industrial e Superintendente 
da C.B.A.I.); A indústria e o ensino industrial (ex-
trato - resumo do discurso do Dr. Antonio Devi-
sate, presidente da Federação e Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo, proferido na Mesa 
Redonda de São Paulo; Portaria n. 808 de 12 de 
novembro de 1952;  
IV. Noticiário: Fundada a Associação Nacional de 
Professores do Ensino Industrial (A.N.P.E.I.); 
Mais dois livros da CBAI. 

LOCAL/ 
EDITORA 

CBAI 

DATA 1954 

 

 



F o n tes  pa r a  a  H is tó r ia  da  Ed u ca çã o  Pr of is s io n a l  | 69 

 

SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 3) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Cultura racional; SENAI; Cultura técnica; cul-
tura geral; Treinamento; País agrícola; 
Curso. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
16 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I. Editorial: A geração industrial; 
II. Problemas de educação: O ensino indus-
trial - Dr. Antônio Balbino (Ministro da Edu-
cação e Cultura); Cultura técnica como fator 
de dinamização da cultura geral - Abgar Re-
nault (da Universidade de Minas Gerais); O 
professor e o programa de orientação - Stan-
ley Kruszyna (Técnico da C.B.A.I.);  
III. Documentário: A industrialização em face 
do problemas agrícola - Brigadeiro Guedes 
Muniz 
IV. Noticiário: Cursos de férias de 1954, 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1954 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 5 e 6) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Orientação; Aprendizagem; Desenvolvimento 
afetivo-emocional; Seleção de professores; Su-
pervisão; Orientação; Planejamento; Lei; Edi-
fício da biblioteca; Segurança; T.W.I. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 28 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial:  Cursos de orientação educacional 
e profissional - F.M.T.; 
II. Problemas de educação: A aprendizagem e 
a organização afetivo-emocional da personali-
dade - Dinah Sousa Campos de Holanda (Téc-
nico de Educação do M.E.C.); Seleção e aperfei-
çoamento de professores de ensino médio; Su-
pervisão do ensino industrial; Novas séries 
metódicas (A nova Série Metódica de Tornea-
ria) - Hermann Steffen (Técnico da CBAI); O lu-
gar da orientação educacional e profissional 
no ensino industrial (Altamiro Ghersel Ri-
beiro); Função do levantamento regional no 
planejamento e execução de um programa de 
educação industrial - Edward Berman (Téc-
nico da CBAI);  
III. Documentário: Portaria do Diretor do En-
sino Industrial - Instrução para a aplicação do 
decreto nº 34330, de 21/10/53, que regula-
menta a lei n° 1821, de 12/3/53 - equivalência 
dos cursos); A pequena biblioteca pública - L. 
Marion Moshier e Helena S. LeFevre (Continu-
ação do nº 4, abril de 1954) - Versão do inglês, 
devidamente autorizada, feita pelo Prof. Sylvio 
do Valle Amaral (Bibliotecário da CBAI); 
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SUMÁRIO 

Instruções de segurança para proteção do tra-
balho em instalações elétricas que acompa-
nham a portaria n° 34, de 8 de abril de 1954;  
IV. Noticiário: Incentivo ao ensino industrial 
no país; Desenvolvimento do T.W.I. no país. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1954 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 4) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Bolsa de estudo; Adolescente; Assistência aos 
alunos; TWI; Companhia Siderúrgica Nacio-
nal; Bibliotecário; Mesa redonda. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Cursos pedagógicos;  
II. Problemas de educação: O adolescente (Re-
latório do estudo feito pelo Instituto Gesell) - 
Stanley Kruszyna (Técnico da CBAI); A orien-
tação educacional vista por diretores de escola 
- Eng. Manoel Viana de Vasconcelos e Eng. Pe-
dro Alcântara Brás; O método de supervisão 
TWI e a racionalização do trabalho no Brasil - 
Flávio Rêgo Freitas Toledo (Técnico da CBAI); 
III. Documentário: Volta Redonda - Maria da 
Penha Bastos Mendes (Assessora Técnica da 
CILEME); Pequena Biblioteca Pública (Conti-
nuação do nº 1, de 1954) - L. Marion Moshier 
e Helena S. Lefevre;  
IV. Noticiário: Nova série metódica de tornea-
ria; Série metódica de marcenaria; Seminário 
de professores para revisão dos currículos do 
curso técnico; Em Salvaor - Bahia oencerra-
mento da I Mesa Redonda Brasileira de Educa-
ção Industrial. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1954 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 7 e 8) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Jesus Belo Falcão; Getúlio Vargas; Café Filho; 
Saúde; Hábitos; Administração; Psicotécnica; 
Biblioteca; Escola; Cinema. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 24 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: O Boletim e seu editor;  
II. Problemas de educação: Roteiro para regis-
tros e observações sobre alunos - Riva Bauzer 
(Téc. de Educação (CILEME) Profa. de Psicolo-
gia Educacional do Instituto de Educação); Ad-
ministração de escolas profissionais: filosofia 
da administração - Vee A. Winward (Técnico 
da C.B.A.I.);  
III. Documentário: Problemas sociais: Estudo 
do clima social na indústria pelo método psi-
cotécnico; A pequena biblioteca pública - L. 
Moshier e Helena S. LeFevre (Continuação dos 
nº 5/6, maio-junho, 1954) - Versão do inglês, 
devidamente autorizada, feita pelo Prof. Sylvio 
do Valle Amaral (Bibliotecário da CBAI); Cons-
trução da nova escola industrial de Aracaju - 
Pedro Alcantara Braz (Diretor da Escola In-
dustrial de Aracajú);  
IV. Noticiário: Presidente Getúlio Dornelles 
Vargas; Presidente João Café Filho; Ministro 
Dr. Edgar do Rêgo Santos; Curso para orienta-
dores do ensino industrial; Visita à Escola An-
chieta: SENAI - São Paulo - Sylvio Serra de Me-
nezes (Arquiteto - Técnico da DEI-CBAI); 
Edward H. Bird.  
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SUMÁRIO 

Obs.: A notícia sobre a morte de Getúlio Vargas 
e a notícia sobre a posse de Café Filho ocupam 
as 2ª e 3ª páginas do do Boletim - logo após, 
portanto, do editorial - fugindo ao que é o pa-
drão de publicação.   

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1954 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 9 e 10) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Produtividade; Relações humanas; Higiene 
mental; Levantamento regional; Mão-de-obra; 
Serviço médico; Gravidade; Ministro da educa-
ção; Cursos. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 24 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  

IV. Editorial sem título; 
II. Problemas de educação: Relações humanas. 
Sua aplicação na orientação profissional – Luiz 
Coelho de Carvalho (Orientador – Esc. Ind. De 
Fortaleza); Dez mandamentos de higiene men-
tal – Riva Bauzer (Técnica de Educação do 
M.E.C. e Professora do Instituto de Educação do 
Rio de Janeiro); A utilização de um levanta-
mento regional – Edward Berman (Técnico da 
CBAI); Política de mão-de-obra – Flávio Pente-
ado Sampaio (Diretor do Ensino Industrial e Su-
perintendente da CBAI); O exame médico e suas 
relações com a orientação educacional – Jere-
mias Pinheiro da Câmara Filho (Diretor da Es-
cola Técnica Nacional); 
III. Documentário: No mundo do infinitamente 
pequeno – Traduzido do livro “O Átomo”, do Dr. 
Fritz Kahn, pelo Prof. Hermann Steffen (Técnico 
da CBAI); Orientação educacional; A força da 
gravidade; Relações humanas – Virgilio Caval-
canti (Técnico da CBAI); Supervisão do ensino 
industrial – Conclusões provenientes da discus-
são em grupo e reuniões plenárias realizadas no 
Curso para Diretores, em S. Paulo, no mês de ja-
neiro de 1954;  
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SUMÁRIO 

IV. Noticiário: Ministro Cândido Motta Filho; En-
trega de certificados; O ministro da educação vi-
sita a CBAI; Publicações da CBAI; Criados os cur-
sos pedagógicos de ensino industrial Importa-
ção e consumo de combustíveis derivados do 
petróleo (Transcrito da Revista Tendência Eco-
nômico-financeiras); Bem C. Fairman; Proble-
mas contemporâneos; Escola Técnica Nacional 
tem novo diretor; O método TWI no estado de 
São Paulo. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1954 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 11 e 12) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Educação; Desvirtuamento; Mesa redonda; 
Adolescência; Curso; Segurança; Visita; Fun-
dição. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
28 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I. Editorial: Fim de ano;  
II. Problemas de educação: Os rumos da edu-
cação moderna - Cândido Mota Filho (Minis-
tro da Educação e Cultura); O desvirtua-
mento da escola primária urbana, em face da 
articulação do ensino elementar com o en-
sino médio - J. Roberto Moreira (Técnico de 
Educação do I.N.E.P.); Proveitosos os traba-
lhos da Mesa Redonda - Flávio P. Sampaio 
(Diretor da D.E.I. e Superintendente da 
CBAI); O fenômeno da adolescência - Diná 
Sousa Campos de Holanda (Técnico de Edu-
cação do I.N.E.P.); Orientação para a vida - 
Virgílio Cavalcanti (Técnico da CBAI);  
III. Documentário: Curso para professores e 
diretores - Edward Berman (Técnico da 
CBAI); Problemas do ensino industrial; 
Como evitar os acidentes nos pés; Organiza-
ção da série;  
IV. Noticiário: A volta de Mr. Edward W. She-
ridan; A indústria visita a C.B.A.I.; Plano de 
obras das escolas técnicas e industriais em 
execução em 1954; Dr. Eldridge R. Plowden; 
Curso de fundição - Carlos Infanti (Professor 
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SUMÁRIO 

da Escola Técnica de São Paulo); Dr. Nguyen-
Duong Don.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1954 
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SUMÁRIO 

Boletim da CBAI (1955) 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 1) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos da 
América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Educação; Plano Nacional de Educação;  Concurso 
para professor; Curso de férias; Treinamento. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 20 
páginas e está dividido nas seguintes seções: 
I. Editorial: Educação Moderna; 
II. Problemas de educação: A educação e a má-
quina - Cândido Mota Filho (Ministro da Educa-
ção e Cultura); Ensino industrial no Plano Nacio-
nal de Educação - Flávio P. Sampaio (Diretor da 
D.E.I. e Superintendente da C.B.A..I.); Importância 
do ensino profissional na educação e na cultura - 
Vee Winward (Técnico da C.B.A.I); Orientação 
Educacional e ideal profissional - Cláudio Fer-
reira (Orientador da E. I. de Teresina); 
III. Documentário: Instruções reguladoras do 
concurso para professor do ensino industrial; 
IV. Noticiário: Curso de férias de 1955; Curso para 
treinamento de orientaodres; Formatura na 
E;T;N;; 
V. Apendice: Índice das matérias - Boletins de ja-
neiro a dezembro de 1954. 

LOCAL/ 
EDITORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 2) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Jovem;  Estudo psicotécnico;  Aconselha-
mento;  Mesa redonda; Carteiras; Biblioteca; 
Lei; T.W.I. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções: 
I. Editorial: A lei orgânica do ensino industrial; 
II. Problemas de educação: A juventude e o en-
sino de grau médio - Cândido Mota Filho (Mi-
nistro da Educação e Cultura); Orientação edu-
cacional e profissional - Diná Sousa Campos de 
Holanda (Técnico de Educação do INEP); Con-
dições econômico-sociais do estudo psicotéc-
nico do trabalho - J. Roberto Moreira (Técnico 
de Educação do I.N.E.P.);  Sugestões para uma 
entrevista de aconselhamento - Riva Bauzer 
(Técnico de Educação do I.N.E.P. e Professora 
de Psicologia Educacional do Instituto de Edu-
cação); 
III. Documentário: I - Mesa Redonda brasileira 
de educação industrial ; A pequena biblioteca 
pública - L. M. Moshier e H. S. Lefvre (Trad. por 
Sylvio do Valle Amaral, bibliotecário da CBAI); 
IV - Portaria nº 26, de 27-1-55 revisão da Lei 
Orgânica do Ensino Industrial; Vantajosa apli-
cação do método T.W.I. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 3) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Lei; Educação profissional; Orientação; Mesa 
redonda; Cursos; Comissão. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções: 

IV. Editorial: A revisão da Lei Orgânica; 
II. Problemas de educação: A crítica é fácil... – 
Tristão de Ataíde (Catedrático da Faculdade 
Nacional de Filosofia); Tipos de organização 
do ensino profissional – Francisco Montojos 
(Diretor Executivo de CILEME); O Estudo for-
mal do trabalho – J. Roberto Moreira (Técnico 
de Educação do I.N.E.P.); 
III. Documentário: Orientação educacional e 
profissional (Primeiro ponto de um programa 
de educação industrial) – Agnelo Correia Vi-
ana (Supervisor – assistente do S.O.E.P.); I – 
Mesa redonda brasileira de educação indus-
trial (Segunda secção – Belo Horizonte); 
IV. Noticiário: Curso para treinamento de ori-
entadores; Comissão especial para rever a le-
gislação do ensino industrial. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 4) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Ensino médio;  Química; Fadiga; Empreendi-
mento; Educação; Mesa redonda; Aperfeiçoa-
mento.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: O boletim em ação; 
II. Problemas de educação: Objetivos do en-
sino médio, em especial da escola secundária - 
Riva Bauzer (Técnico de Educação do INEP); 
Atualidade e perspectivas do ensino da quí-
mica no esquema do ensino industrial - Mozart 
Azevedo (Prof. do Curso Técico de Química In-
dustrial do M.E.C.); Estudo funcional do traba-
lho - J. Roberto Moreira (Técnico de Educação 
do INEP);  
III. Documentário: Direito moderno e incorpo-
ração do pessoal ao empreendimento; Dez ca-
racterísticas da atualidade da educação no 
mundo; I- Mesa redonda brasileira de educa-
ção industrial (terceira seção - Salvador, Ba-
hia);  
IV. Noticiário: Aperfeiçoamento de professo-
res no CRINEP;  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 

 

 

 



F o n tes  pa r a  a  H is tó r ia  da  Ed u ca çã o  Pr of is s io n a l  | 83 

 

SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 5) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Orientação; Psicologia; Ferro; Arquitetura da 
escola; Curso de férias. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido em seis seções, sendo 
estas:  
I. Editorial: Maio;  
II. Problemas de educação: Aspectos de orien-
tação educacional e profissional (Escola Téc-
nica de São Paulo) - Antõnio Ribas Koslosky 
(Orientador-estagiário da E.T. de São Paulo); 
Por que estudar psicologia num curso de for-
mação pedagógica? - Riva Bauzer (Técnica do 
INEP); Considerações tecnológicas em torno 
do ferro gusa ou ferro fundido - Artur Nilo 
Bispo (Chefe do Curso de Fundição da Escola 
Técnica de Recife);  
III. Documentário: Dados para projetar uma 
escola de ensino industrial - Silvio S. de Mene-
zes (Técnico da CBAI); 
IV. Noticiário: Cursos de férias de 1955 (1 de 
fevereiro a 5 de março); Stanley Kruszyna; Flá-
vio do Rêgo Freitas Toledo. 
 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 6) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Roberto Mange;  Produtividade; Progresso; Es-
cola; Matrícula; Frequência; Evasão; Diploma-
dos; Prevenção; Patente. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Roberto Mange;  
II. Problema de educação: Concentração e preci-
são no trabalho escolar;  
III. Documentário: Produtividade (Variável mo-
tora da economia  do progresso social) - Prof. 
Ernesto Luís de Oliveira Junior - Representante 
do Ministério da Aeornáutica; Análise dos resul-
tados da escola industrial de Teresina - Elói do 
Egito Coelho (Diretor da E.I.T.); Prevenção de 
acidentes;  
IV. Noticiário: Novo diretor da missão de opera-
ções dos E. U. A. no Brasil; Concedida patente ao 
primeiro motor a jato brasileiro; A E. I. de Tere-
sina e a indústria; Prorrogado o acordo da CBAI; 
Eng. Ítalo Bologna; Dr. John C. Wright; O desapa-
recimento do Eng. Roberto Mange.  
 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 7) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Prova; Questões objetivas; Energia atômica; 
Chefe; Lei; Ensino médio. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
16 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I. Editorial: Anteprojeto da nova lei orgânica;  
II. Problemas de educação: Evolução do en-
sino industrial como ramo do ensino médio - 
Flávio P. Sampaio (Diretor do Ensino Indus-
trial e Superintendente da CBAI); Seleção e 
treinamento de orientadores educacionais e 
profissionais - Fany Malin Tchaicovsky 
(Chefe do Setor de Orientação Educacional e 
Profissional da CBAI); A medida em educa-
ção (provas objetivas sobre aproveitamento 
escolar) - Riva Bauzer (Técnico de Educação 
do INEP);  
III. Documentário: Energia nuclear para fins 
industriais pacíficos - Eugênio Trombini Pel-
leran (Professor da E.T.N.); Furos de preci-
são, abertos pela faísca elétrica; Para chefes 
e para todos os que se querem tornar chefes; 
IV. Noticiário: Anteprojeto de reforma da lei 
orgânica do ensino industrial; Fundo nacio-
nal do ensino médio. 
 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 8) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Projeto 501/1995; Conceitos; Curso de férias; 
Visita; Novos técnicos; Eletrcidade. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: O projeto 501/1955;  
II. Problemas de educação: Exposição de moti-
vos do Sr. Ministro da Educação e Cultura (pro-
jeto 501/1955); Conceitos fundamentais do en-
sino industrial - Edward Berman (Técnico da 
CBAI); 
III. Documentário: Projeto nº. 501, de 1955;  
IV. Noticiário: O curso de férias de 1955 para 
professores do ensino industrial; Deixa o ensino 
industrial o professor Flávio P. Sampaio; Novo 
diretor do ensino industrial; Livros didáticos da 
CBAI; Seminário de orientadores; Técnicos da 
CBAI em visita às escolas do norte; Técnicos da 
CBAI no levantamento da indústria de Goias; 
Mr. Sheridan em viagem de férias; Novos técni-
cos americanos; Eletricidade gerada pela ener-
gia atônica; O E. T. V.  
 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 9) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Maturidade; T.W.I.; Lei; Oficina de fundição. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Orientadores do ensino industrial;  
II. Problemas de educação: Educação e política 
- Mário P. de Brito (Diretor da CALDEME); O 
escolar e o adolescente - Riva Bauzer (Técnico 
de Educação do INEP); O projeto 501 - O pro-
jeto nº 501 (Fernando Tude de Sousa);  
III. Documentário: O T. W. I. como técnica com-
plementar de formatação profissional de su-
pervisores - Clóvis de Lima Malheiro (Repre-
sentante da CBAI em São Paulo);  
IV. Noticiário: Lei nº. 2556 de 6/8/55; Um ano 
à frente do departamento nacional de educa-
ção; Novas instalações da oficina de fundição 
da E. T. N.; 23 de setembro na E. T. C.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 10) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Professor; Reforma; Técnico. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 4 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: 15 de outubro; 
II. Problemas de educação: Novas diretrizes - 
Virgílio Cavalcanti (Técnico da CBAI); 
III. Documentário: O técnico industrial - Ítalo 
Bologna (Diretor do Departamento Regional 
(6ª Região) do SENAI; 
Falta ao documento mais de 50% das matérias 
indicada no sumário.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 11) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Escola; Atividades realizadas; Convênio. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 12 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: A escola e a vida;  
II. Problemas de educação: Educação e tecno-
logia (Educação primária e secundária no Bra-
sil) - Prof. Ernesto Luís de Oliveira Júnior; Ati-
vidades e realizações da CBAI, no período de 
21/3/34 a 19/10/55; Ministério da Educação 
e Cultura: Gabinete do ministro: Portaria 270, 
de 20/8/55; O convênio da CBAI com a secre-
taria do trabalho, indústria e comércio do Es-
tado de São Paulo. 
Faltam algumas páginas no documento. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 12) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Pesquisa em educação; Visita. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 9 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Aos colegas - Francisco Montojos; 
II. Problemas com educação: Pesquisa em edu-
cação - Riva Bauzer (Técnico de Educação do 
INEP); Novo representante da CBAI em São 
Paulo;  
V. Apêndice: Índice das matérias – boletins de 
janeiro a dezembro de 1955.  
O documento não apresenta todas as matérias 
estão faltando páginas.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1955 
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SUMÁRIO 

Boletim da CBAI (1956) 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 1) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Educação; Petróleo; Obras didáticas; Indús-
tria; Paraninfo; Trabalhos escolares; OIT; De-
creto. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 14 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: 1956;  
II. Problemas de educação: Problemas moder-
nos de educação - Prof. Ernesto Luís de Oli-
veira Júnior;  
III. Documentário: A importância das refina-
rias de petróleo para o Brasil; Novas publica-
ções da CBAI; Alunos da 4ª série da E. I. de For-
taleza visitam a indústria - Glover E. Tully 
(Técnico da CBAI); Discurso do Sr. Ministro da 
viação e obras públicas, paraninfo dos diplo-
mados da E. T. B. em 1955;  
IV. Noticiário: O Sr. Ministro professor Abgar 
Renault inaugura a exposição de trabalhos es-
colares na E. T. N.; Hermann Steffen em missão 
da O. I. T. – Unesco; Decreto nº 38.162 – de 28 
de outubro de 1955 institui a ordem nacional 
do mérito educativo; Escola Comandante Zeni-
thilde Magno de Carvalho.  
O Documento apresenta muitas manchas pro-
venientes de substância líquida e umidade.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 2) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Escolas superiores; Curso de férias; Escola; 
Discurso;  Lei; Posse do ministro; Livro. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: O ensino técnico-profissional;  
II. Problemas de educação: Vagas não preen-
chidas em escolas superiores - Prof. Ernesto 
Luís de Oliveira Júnior; Curso de férias para 
professores de rodízio - Edward Berman (Téc-
nico da CBAI); A escola ativa - Francisco Cam-
pos;  
III. Documentário: Discurso de posse do Sr. Mi-
nistro Clóvis Salgado; Discurso do prof. Abgar 
Renault, ao entregar a pasta ao Dr. Clóvis Sal-
gado; O mestre - Ítalo Bologna (Diretor do De-
partamento Regional (6ª Reunião do SENAI); 
Portaria nº 55, de 30/1/56; Portaria nº 56, de 
30/1/56;  
IV. Noticiário: Posse do Exmo Sr. Ministro da 
educação e cultura Dr. Clóvis Salgado; Nome-
ado diretor da divisão de educação da 
USOM/Brasil o Dr. Paul C. Packer; Publicações 
da CBAI.  
O documento possui algumas manchas amare-
ladas.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 3) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Educação; Racionalização; Mão-de-obra; La-
minados; Visita; Curso de férias; Decreto; Por-
taria. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções: 
I. Editorial: A educação brasileira na mensa-
gem presidencial;  
II. Problemas de educação: Objetivos da edu-
cação brasileira; Ensino técnico-profissional; 
O ensino industrial - Dr; Francisco Montojos 
(Diretor do Ensio Industrial e Superinten-
dente da CBAI);  
III. Documentário: Preparo de técnicos e ope-
rários especializados; Urgente e necessária a 
racionalização do trabalho; A mão-de-obra 
empregada na indústria paulista; Mais coque, 
aço em lingotes, laminados e subprodultos em 
1955; portaria nº 2, de 8.3.56;  
IV. Noticiário: O Sr. Ministro da educação e cul-
tura visita a E. T. de Belo Horizonte; Curso de 
férias de 1956 (I.T.A. - São José dos Campos); 
Decreto nº 38.777, de 27.2.56; Portaria nº 3, 
de 8.3.56.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 4) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Personalidade; Orientação; Administrador; 
Seleção de mestres; Publicações. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Educação e trabalho;  
II. Problemas de educação: Mecanismos de 
ajustamento, aspecto de uma personalidade 
em ação - Riva Bauzer (Prof. de Psicologia Edu-
cacional do ITE e Ténica de Educação do MEC); 
Orientação profissional nas escolas industriais 
- Fany Malin Tchaicovsky (Chefe do Setor de 
Orientação da CBAI);  
III. Documentário: “Public Relations” na socie-
dade moderna - Evaldo Simas Pereira; A for-
mação de mestres - Ítalo Bologna (Diretor do 
Departamento Regional (6ª Reg.) do SENAI);  
IV. Noticiário: Biblioteca do ensino industrial: 
obras publicadas; Sr. Edward Berman.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 5) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional 
Mantido Pelos Governos do Brasil e dos Es-
tados Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Democracia; Reunião; Orientação; Ensino 
científico; Minas Gerias; Diplomados; Bor-
racha; Personalidade. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
16 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I. Editorial: Educação, trabalho e democra-
cia;  
II. Problemas de educação: II Reunião inte-
ramericana de ministros da educação, em 
Lima; Realizações e planos do ensino in-
dustrial - Dr. Francisco Montojos (Diretor 
do Ensino Industrial e Superintendente da 
CBAI); A orientação da E.T. de Goiânia (o 
ambiente econtrado) - Walter J. Muniz (Ori-
entador da E. T. de Goiânia); O que a mu-
dança reclama da educação - William Heard 
Kilpatrick;  
III. Documentário: Minas Gerais industrial - 
Virgílio Cavalcanti (Técnico da CBAI); For-
mação de técnicos, mestres e artífices em 
1954; A borracha: novo problema para a 
economia brasileira; 
IV. Noticiário: Conceituação de personali-
dade.  

LOCAL/ EDITORA CBAI 

DATA 1956 

 

 



F o n tes  pa r a  a  H is tó r ia  da  Ed u ca çã o  Pr of is s io n a l  | 96 

 

SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 6) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Ensino primário; TWI; Transformador; Ajusta-
mento; Semana do livro. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Ensino primário e ensino profissi-
onal;  
II. Problemas de educação: Extensão do ensino 
primário brasileiro - Anísio Teixeira (Diretor 
do INEP); TWI – seus serviços à indústria na-
cional - Marciano Pereira Ribeiro (Chefe do 
TWI da CBAI);  
III. Documentário: No canto da oficina -VI- O 
transformador - Alfonso Martignoni (Técnico 
da CBAI); O professor de oficina e o programa 
de orientação e ajustamento dos alunos;  
IV. Noticiário: Semana do livro na E. T. de Ma-
naus; Termo aditivo de 22.6.56.; Concurso de 
frases. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 7) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Orientação; Curso primário; Administração; 
Unidades escolares; Transformador; Portaria; 
TWI; Escola doméstica; Publicações; Semana 
pátria; São João.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Educação para o trabalho; 
II. Problemas de educação: Desenvolvimento 
da orientação profissional - A. Chleusebairgue; 
Ampliação do curso primário - Francisco Mon-
tojos (Diretor do Ensino Industrial e Superin-
tendente da CBAI);  
III. Documentário: A era da administração - 
Benedicto Silva (Diretor da Escola Brasileira 
de Administração Pública - Fundação Getúlio 
Vargas); A formação de técnicos - Ítalo Bo-
logna (Diretor do Departamento Regional (6ª 
Região) do SENAI); No canto da oficina: O 
transformador (Continuação) - Alfonso Mar-
lignoni (Técnico da CBAI); Portaria nº 272, de 
11.7.56; Portaria nº 252, de 21.7.56;  
IV. Noticiário: O T. W. I. em atividade; Convê-
nio com o E. de São Paulo; Acordo de educação 
elementar; Obras na E.T. de B. Horizonte; II – 
congresso nacional de economia doméstica; 
Novas publicações da CBAI; Publicações da 
E.T. de Recife; E.T. de Pelotas; E. T. de Salvador.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 8) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Projeto; Diplomas; Cores; Tubulhão; Transfor-
mador; Roberto Mange; Publicações.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Interação da política educacional;  
II. Problemas de educação: Emenda ao projeto 
501/55 - Luís Tourinho (Deputado Federal);  
III. Documentário:  Registros profissionais; 
Responsabilidade da palavra - Tristão Ataíde; 
Emprego das cores - Manuel Viana de Vascon-
celos (Diretor da E.T. do Recife); Higiene e se-
gurança do trabalho nos tubulões pneumáti-
cos - Luís Cláudio de Almeida Moura (Enge-
nheiro do M.T.I.C.); No canto da oficina: O  
transformador (continuação) - Alfonso Marti-
gnoni (Técnico da CBAI);  
IV. Noticiário: Anuário Roberto Mange; Publi-
cações da CBAI; Publicações da E. T. de Recife.   

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 9) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Escola de Aprendizes e Artífices; Administra-
ção; TWI; Projeto; Transformador; Seminá-
rio. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
16 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I. Editorial: Setembro de 1909;  
II. Problemas de educação: A administração 
pública brasileira e a educação - Anísio Tei-
xeira (Diretor do INEP); Desenvolvimento de 
“programa de treinamento” - Marciano Pe-
reira Ribeiro (Chefe do TWI da CBAI); Justifi-
cativa do projeto 501/55; Racionalização do 
trabalho - Tristão Ataíde; No canto da ofi-
cina: IV - O transformador (continuação) - Al-
fonso Martignoni (Técnico da CBAI);  
IV - Noticiário: Seminário Ibero-americano 
de ensino técnico.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 10) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Artes; Capitalismo; Socialismo; Avião; Trans-
formador; Matrícula. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
16 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I. Editorial: O dia do professor;  
II. Problemas de educação: As artes industri-
ais na escola primária - Maris M. Proffit;  
III. Documentário: O complexo econômico - 
Tristão de Ataíde (; Explicando o estrondo 
sônico; O E.T.N.; Explicando o estrondo sô-
nico - Rubens F. Abranches (Prof. da E.T. Na-
cional); No canto da oficina: IV - O transfor-
mador (Continuação) - Alfonso Martignoni 
(Técnico da CBAI); Matrículas nas escolas de 
ensino industrial;  
IV. Noticiário: Rodízio na E. T. de Salvador - 
Eugênia Gontijo (Orientadora Educacional e 
Profissional da CBAI); Novo diretor da 
USOM/Brasil.  
 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 11) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional 
Mantido Pelos Governos do Brasil e dos Es-
tados Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Cultura;  Siderúrgica; Racionalização; 
Transformador; Publicações. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
16 páginas e está dividido nas seguintes pá-
ginas:  
I. Editorial: Educação profissional;  
II. Problemas de educação: Cultura e perso-
nalidade - Ralph Linton; Visitas e excursões 
- Luís Alves de Matos (Catedrático de Facul-
dade Nacional de Filosofia da Uiversidade 
do Brasil);  
III. Documentário: A evolução da indústria 
siderúrgica no Brasil; O verdadeiro cami-
nho - Tristão de Ataíde; O transformador;  
IV. Noticiário: O rodízio na Escola Técnica 
Nacional - Maria de Lourdes Aroso Mendes 
(Orientadora Educacional e Profissional da 
E.T.); A E. T. N. prepara eficientemente os 
seus alunos; Fany Maltin Tchaicovsky; Pu-
blicações da E. T. N.; Publicações da CBAI.  

LOCAL/ EDITORA CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 12) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Pesquisa educacional; Transformador; Escola 
Técnica Nacional; Publicação. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 15 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Dez anos de vida;  
II. Problemas de educação: Introdução à meto-
dologia das pesquisas educacionais - Octáveio 
A. L. Martins (Chefe da Seção de Aprendizagem 
Industrial da D.E.I.);  
III. Documentário: No canto da oficina: IV - O 
transformador (Continuação) - Alfonso Marti-
gnoni (Técnico da CBAI);  
IV. Noticiário: A E. T. N. prepara eficiente-
mente os seus alunos; Escola técnica de Pelo-
tas; Publicações da E. T. N.; Elementos de bibli-
ografia; Índice dos boletins de janeiro a de-
zembro de 1956.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1956 
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SUMÁRIO 

Boletim da CBAI (1957) 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 1) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Pesquisa educacional; Siderurgia; Cursos; 
Educação; Transformador; Diplomandos.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido as seguintes seções:  
I. Editorial: Bens e finalidades da educação;  
II. Problemas de educação: Introdução à meto-
dologia das pesquisa educacionais (Conclu-
são) - Octávio A. L. Martins (Chefe da Seção de 
Aprendizagem Industrial da D.E.I.); Cursos de 
grau médio para a formação de técnicos meta-
lúrgicos (Primeiras realizações no Brasil) - 
José Barbosa da Silva (Superintendente do 
C.T.M.M.);; III. Documentário: Histórico da 
pesquisa brasileira - Diná M. de Sousa Campos 
(Técnico de Educação do I.N.E.P.); No canto da 
oficina: IV - O transformador (Continuação) - 
Alfonso Martignoni (Técnico da CBAI); Dis-
curso do paraninfo aos diplomados da E. T. de 
Belo Horizonte - Lídio Lunardi (Presidente da 
Confederação das Indústrias); Jorge Raupp.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1957 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 2 e 3) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Curitiba; Presidente; Avião; Paraninfo; Cola-
ção de Grau.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
16 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I.  Editorial: A C. B. A. I. em Curitiba;  
II. Problemas de educação: Educação e de-
senvolvimento - Juscelino Kubitschek de Oli-
veira (Presidente da República); Ensino in-
dustrial - Juscelino Kubitschek de Oliveira 
(Presidente da República);  
III. Documentário: Quadro comparativo en-
tre os motores aerotérmicos e os seus em-
pregos na aviação - Rubens F. Abranches 
(Prof. da E. T. Nacional);  
IV. Noticiário: Discurso de paraninfo; Pala-
vras do superintendente do C. T. M. M. no ato 
da colação de grau dos técnicos metalurgis-
tas de 1956 - José Barbosa da Silva.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1957 
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SUMÁRIO 

Boletim da CBAI (1958) 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 1) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Boletim; Treinamento; Miss Maranhão; CBAI; 
Visita; Cinema. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Reaparecimento do boletim da C. 
B. A. I.;  
II. Noticiário: Primeiro curso de treinamento 
para professores na escola técnica de Curitiba; 
Visita de personalidade norte-americana ao 
centro de pesquisas e treinamento de profes-
sores em Curitiba; Segundo curso de treina-
mento para professores; Quarto seminário de 
orientação educacional e profissional; Viajou 
para a Europa o Dr. Francisco Montejos; “Miss 
Maranhão” visita a escola técnica de Curitiba; 
Material para o boletim; Estrutura funcional; 
esquema de funções e plano do pessoal da 
CBAI; Visita a escola técnica de Curitiba da tela 
de mil e trezentos cinemas do Brasil; conferên-
cia do Prof. Florindo Villa Alvarez na Escola 
Técnica de Curitiba.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1958 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 2) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Treinamento; Visita; Escola; Curitiba; Exposi-
ção dos trabalhos. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 18 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Despedem-se os professores do se-
gundo curso de treinamento;  
II. Noticiário: Visitou a escola técnica de Curi-
tiba e o centro de treinamento de professores 
o Dr. Manoel Viana de Vasconcelos; Terceiro 
curso de treinamento para professores do en-
sino industrial; Seminário do diretores das es-
colas de ensino industrial na escola técnica de 
Curitiba; Visita do dr. Orlando Gomes Calaza à 
escola técnica de Curitiba; Exposição dos tra-
balhos realizados pelos professores do curso 
de treinamento; Conferência do prof. Florindo 
Villa Alvarez na escola técnica de Curitiba; 
“Staff” Americano na escola técnica de Curi-
tiba; Mr. Robert Stanley Hoole e suas ativida-
des educacionais pelo mundo; Regressou aos 
Estados Unidos Mr. Edwin W. Doe.  
O documento apresenta má impressão que 
acarreta dificuldades para a leitura.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1958 
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SUMÁRIO 

Boletim da CBAI (1959) 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 1) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Ano Novo; Visita; Exposição; Cofraterniza-
ção; Reunião; Seminário; Ponto IV. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 
16 páginas e está dividido nas seguintes se-
ções:  
I. Editorial: Ano novo, esperanças novas...;  
II. Noticiário: O “boletim” apresenta Mr. 
Louis J. Drake; Impressões do técnico ameri-
cano Mr. Louis j. Drake, sobre a Escola Téc-
nica de Vitória; Na exposição do centro de 
treinamento, o trabalho do  professor Jorge 
Paes Soares; Confraternizados, brasileiros e 
americanos brindam o natal e o ano novo; 
reunião de técnicos brasileiros e americanos 
no centro de treinamento de professores; Se-
minário de diretores das Escolas Técnicas e 
Industriais da Rede Federal; Extrato do rela-
tório de 1957 da USOM/B (Ponto IV).  
 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1959 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 2) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

PALAVRAS-
CHAVE 

Diretor; Dados biográficos; Indústria; Visita; 
Treinamento.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido as seguintes seções:  
I. Editorial: Seminário de diretores;  
II. Noticiário: Perfil de Mr. Stanley Hagen; Pa-
lestra do Dr. Francisco Montojos, preferida no 
seminário de diretores; A Comissão Brasi-
leiro-americana perante a indústria nacional e 
a escola técnica de Curitiba; Seminário dos di-
retores; Mr. Edward Bermann visita o centro 
de treinamento; Embaixada de alunos da es-
cola técnica de Belo Horizonte visita a escola 
técnica de Curitiba; Trabalho do professor Rô-
mulo Mattos, no transcorrer do curso de trei-
namento.   
O documento apresenta várias marcas de 
substância líquida.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1959 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 3) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Seminário; Diretores; Lei; Maceió; Argentina; 
Dia da Pátria; Treinamento.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Autonomia das escolas federais de 
ensino industrial;  
II. Noticiário: Últimas notas sobre o seminário 
de diretores; Lei nº 3.332 – de 16 de fevereiro 
de 1959; Ligeiras notas sobre a escola indus-
trial “Deodoro da Fonseca” – Maceió; Mr. Ro-
bert S. Hoole comenta o programa de educa-
ção industrial da Argentina; Fala ao “Boletim” 
o Prof. Abelardo de Oliveira Cardoso; Ativi-
dade cívico-sociais na escola técnica de Ma-
naus; Retornou aos Estados Unidos o diretor 
técnico americano do centro de treinamento.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1959 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 7) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Professor; Treinamento; Dados biográficos; 
Aviador; ONU; Visita; Obra. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 10 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Professores para as escolas indus-
triais;  
II. Noticiário: Perfil do professor Raul Romano 
Rangel; Alunos da escola de oficiais especialis-
tas da aeronáutica visitam a escola técnica de 
Curitiba; Curso básico sobre as nações unidas; 
Visita o centro de treinamento o diretor do en-
sino industrial; Cinquentenário da criação do 
ensino profissional federal; Aula inaugural da 
escola técnica de Belo Horizonte. 
O documento apresenta ausência das páginas 
finais.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1959 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 8) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Livro; Visita; Treinamento; Belo Horizonte; Ci-
quentenário; Currículo. 

DESCRIÇÃO 

O documento não possui capa, não apresenta 
sumário, contém 16 páginas e está dividido 
nas seguintes seções: Livros que a CBAI publi-
cou; O técnico Louis J. Drake regressa ao seu 
país; Novo diretor no centro de treinamento 
de professores; Visitou os professores Colom-
bianos em estágio no centro de treinamento o 
Sr. James Waissinger; Retornou aos Estados 
Unidos o técnico L. Johon Lipney; Caminho 
para o encerramento o 3º curso de treina-
mento de professores; Aula inaugural na es-
cola técnica de Belo Horizonte; Tese defendida 
pelo diretor da escola técnica de Curitiba na 
reunião comemorativa do cinquentenário do 
ensino profissional brasileiro. 
 
O documento não apresenta capa e também 
sumário.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1959 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 9) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Professor; Reunião; Visita; Treinamento; Jornal; 
Participantes da reunião; Pesquisa pedagógica. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: O dia do professor;  
II. Noticiário: Reunião sobre o ensino industrial, 
comemorativa do cinquentenário da criação do 
ensino profissional, realizada no período de 21 
a 26 de setembro de 1959, em Volta Redonda; 
Visita o centro de treinamento o diretor da es-
cola técnica de Pelotas; Novo técnico americano 
para o centro de treinamento educadores de P. 
Alegre visitam o centro de treinamento; Educa-
dores de Porto Alegre visitam o centro de trei-
namento; Reunião sobre o ensino industrial, co-
memorativa do cinquentenário da criação do 
ensino profissional, realizada no período de 21 
a 26 de setembro de 1959, em Volta Redonda; 
Educadores de Porto Alegre visitam o centro de 
treinamento; O presidente da federação das in-
dústrias do Paraná visita a escola técnica de Cu-
ritiba; Publicações recebidas; Seminário na es-
cola técnica de Pandiá Calógeras; Semana da asa 
na escola técnica de Curitiba; Tese defendida 
pelo diretor da escola técnica de Curitiba na 
reunião comemorativa do cinquentenário do 
ensino profissional brasileiro. 

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1959 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 11) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Deus; Exposição; Pátria; Reuião; Visita; Uni-
versidade; Treinamento. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Feliz natal;  
II. Noticiário: Exposição do Cinquentenário; 
Exposição dos professores cursistas; Docu-
mentário cinematográfico do ministério de 
educação e cultura; Término do 3º curso de 
treinamento de professores; O dia da bandeira 
na escola técnica de Curitiba; Documentário 
cinematográficodo Ministério de Educação e 
Cultura; Atividades educacionais do Ponto IV 
no Brasil: reunião trimestral de dirigentes 
professores e técnicos norte-americanos na 
Escola Técnica de Curitiba; Visita de educador 
alemão à escola técnica de Curitiba; Seminário 
Universidade – indústria; Treinamento de ori-
entadores educacionais para o ensino indus-
trial.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1959 
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SUMÁRIO 

Boletim da CBAI (1960) 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 1) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Lei 3552; Curso de formação; Conferência; Da-
dos biográficos; Treinamento. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 15 
páginas e está dividido as seguintes seções:  
I. Editorial: A nova lei é boa;  
II. Noticiário: Artes industriais; Seminário de 
professores do curso de formação de 1960; 
Conferência do professor Marcos Pontual; 
Novo diretor americano; O cinquentenário do 
ensino industrial na E. T. de Vitória; Cel. Ernani 
Santos na E. T. C.; Autoridade educacional Goi-
ânia entre nós; Treinamento de orientadores 
educacionais para o ensino industrial; Notícias 
de Ouro Preto.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1960 

 

 

 

 

 

 



F o n tes  pa r a  a  H is tó r ia  da  Ed u ca çã o  Pr of is s io n a l  | 115 

 

SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 2) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Curso; Visita; Treinamento; Exposição; Diplo-
mandos; Disciplinas. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Solidariedade;  
II. Noticiário: Prof. Da ecola industrial Pedro 
Domingo Murillo; Treinamento de orientado-
res educacionais para o ensino industrial; Vi-
sitas; prof. Ênio Arnaldo Barbedo; Ecos da ex-
posição; Rota-fora de Mr. Stanley Hargen; Co-
lação de grau dos alunos da escola técnica de 
Vitória; Ricardo Knesebeck parte para os Esta-
dos Unidos; Abertura do curso de formação; 
Objetivos das disciplinas do curso de forma-
ção; Notícias de Ouro Preto.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1960 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 3) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Eleição do diretor; Fábrica; Reunião; Novo 
presidente do Conselho; Excursão; Salário.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Democracia;  
II. Noticiário: Professor J. A. Wissing na Escola 
Técnica de Curitiba. Aniversário da fábrica de 
Curitiba; Posse do conselho; reunião em Belo 
Horizonte; Professor Henrique Bettes; Ativi-
dades sociais dos cursistas; Excursão à Sta. Ca-
tarina; Quadro do pessoal; notícias de Ouro 
Preto; Conferência do prof. Ribas; Notícias de 
Ricardo; Atividades culturais desenvolvidas 
pelos Cursistas da CBAI.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1960 

 

 

 

 

 

 

 



F o n tes  pa r a  a  H is tó r ia  da  Ed u ca çã o  Pr of is s io n a l  | 117 

 

SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 4) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Reunião; Visita; Brasília; Material didático; In-
dependência dos Estados Unidos; Despesas da 
Escola Técnica; Novas máquinas.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 15 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
I. Editorial: Non Ducor Duco: este é o lema do 
estado de São Paulo; 
II. Noticiário: Mr. Walter W. Mertz; Reuniões 
mensais dos professores da CBAI; Missão 
norte ameriacana em Curitiba; Escola Indus-
trial de Brasília; produção de material didá-
tico; Diretor das escolas profissionais do Insti-
tuto Dom Bosco em Curitiba; Aproveitamento 
de antigos funcionários; publicações da CBAI; 
Independence Day; Técnico americano volta 
ao Brasil; Orçamento da escola técnica de Cu-
ritiba; Professor de S. Paulo na E. T. C.; Novo 
técnico americano na CBAI; Nota de esclareci-
mento; Equipamento americano para a CBAI.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1960 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 5 e 6) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Treinamento; Lei; Visita; SENAI; Educação 
musical; Ajustamento; Atividade extracurricu-
lar; Duque de Caxias; Usina; Disciplina. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
Editorial: Reinicio das aulas;  
Noticiário: Resolução nº 25; Cursos noturnos; 
Visita dos técnicos americanos ao SENAI; De-
signação de conselhos de representantes; Re-
gulamento de excursões - Lauro Wilhelm (Di-
retor); Organização da banda de música da es-
cola técnica de Curitiba; Orientação profissio-
nal - Prof. Luiz Procópio (Orientador da 
E.T.C.); “O sentido de vida do ser humano” - Pa-
lestra proferida pelo Dr. Oswaldo Pilotto, no 
dia 29-6, no "Rotary Club Curitiba Oestte"; Ex-
cursão a cidade de Paranaguá; Duque de Ca-
xias; Visita a usina siderúrgica Marumby Ltda; 
Canto Orfeônico.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1960 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 7) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

7 de setembro; Estados Unidos; Diretor; Fun-
dição; Havaí; Costrução de ponte; Treina-
mento; Visita; Didática. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções: 
Editorial: Independência do Brasil;  
Noticiário: Em viagem de estudos o diretor da 
escola técnica de Curitiba; Divagações linguís-
ticas; Substituição do diretor da escola técnica 
de Curitiba; Notícias da escola técnica de Vitó-
ria; O talento artístico das crianças havaianas 
(De um artigo de Juanita E. Kenda); Ponte Bra-
sil-Paraguai: técnica e arte brasileiras no 
maior aéreo do mundo; Direção do centro de 
pesquisas e treinamento de professores; O 
embaixador americano em visita de cortesia; 
A exposição oral e o problema da atenção - 
Cap. Paulo Cavalcanti C. Moura (Do Curso de 
Técnica de Ensino do Min. da Guerra).  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1960 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 8) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

15 de outubro; Reflorestamento; Orientar; Alu-
nas; Belo Horizonte; Visita; Professor; Cores. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
Editorial: Dia do professor;  
Noticiário: Dia da árvore; Orientação educacio-
nal - Prof. Luiz Procópio (Orientador Educacio-
nal da E.T.C.); Caravana de estudantes da E. T. 
de Belo Horizonte; Escola técnica nacional; Re-
gressa novamente ao Brasil técnico americano; 
O professor; Cores dinâmicas - Prof Vitorio 
Stringari.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1960 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 9) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Bandeira nacional; Avião; Visita; Reunião; João 
Pessoa; Treinamento. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contêm 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
Editorial: A bandeira do Brasil;  
Noticiário: Semana da asa na escola técnica de 
Curitiba; O diretor da escola técnica de Curi-
tiba nos Estados Unidos; Visita à escola técnica 
de Curitiba presidente do C. de professores da 
E. T. senador Ernesio Dornelles; Importantes 
reuniões de diretores sobre assuntos relativos 
ao desenvolvimento do ensino profissional de 
S. Paulo; Notícias da escola industrial Corio-
lano de Medeiros; Curso de treinamento de 
professores; Portaria nº 10, de 16 de setembro 
de 1960; Os cursistas de Marcenaria.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1960 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 10) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional man-
tido  pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Corte e costura; Escola Salesiana São José; Goi-
ânia; Visita; Treinamento; Graduandas de Pe-
dagogia. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
Editorial: Mensagem de Natal;  
Noticiário: Exposição de trabalhos na escola 
técnica de Curitiba; Perfil de Ralph H. Oeffin-
ger; Professores da escola salesiana são José 
visitam a escola técnica de Curitiba; Informes 
sobre a escola técnica de Goiânia; Divagações 
linguísticas; Professores de São Paulo visitam 
a escola técnica de Curitiba; Confusão do curso 
de treinamento de professores; Requisitos de 
personalidade do orientador educacional; 
Graduandas das faculdades de pedagogia na 
escola técnica de Curitiba.  
O documento encontra-se com manchas ama-
reladas que possam ser provenientes de subs-
tância líquida.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1960 
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SUMÁRIO 

Boletim da CBAI (1961) 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 1) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Man-
tido Pelos Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Diretor; Treinamento; Belém; Dados biográfi-
cos; Ponto IV; Eletricidade; Assistentes soci-
ais; Universidade do Paraná. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
Editorial: Magnifica esperança;  
Noticiário: Regressa ao Brasil o diretor da es-
cola técnica de Curitiba; Aula inaugural do 
curso de treinamento de professores; Notícias 
da escola industrial de Belém; Perfil do Dr. 
Carltion J. Gerbrachi; Instalação e posse do 
conselho de professores da escola técnica de 
Curitiba; Instalação da cantina na escola téc-
nica de Curitiba; Conferência trimestral da di-
visão educacional do ponto IV; Visita a escola 
técnica de Curitiba o diretor da escola nacional 
de engenharia de artes e oficinas de Paris; Alu-
nas da escola de serviço social do estado do 
Paraná visitam a escola técnica de Curitiba; Di-
vagações linguísticas - R. F. Masur Guerios; O 
ensino técnico de mecânica observado por en-
genheiros paranaenses.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1961 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 2) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Independência do Brasil; Salários; Diploman-
dos; Treinamento; Verdadeiro líder; Educação 
física; Ritmo e métrica. 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
Editorial: Tiradentes: o mártir da independên-
cia;  
Noticiário: Revisão salarial nos quadros de pes-
soal da escola técnica de Curitiba; Notícias da 
escola técnica de Minas e metalurgia de Ouro 
Preto - Discurso prounciado por ocasião da "co-
lação de grau" dos técnicos metalurgistas de 
1960 pelo paraninfo, Dr. Joseph Hein; O boletim 
apresenta Mr. Donald M. Shutts; Lidenrança; 
Novos conselhos de representantes (Traduzido 
da revista Stores - J. Gordon Dakins, Executive 
vice-presidente, RDGA); O valor da educação fí-
sica nas escolas industriais - Prof. Nubar V. Sali-
bian; Divagações linguísticas - R. F. Mansur Gué-
rios; Canto orfeônico.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1961 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 3) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Trabalhadores do Brasil; Artes industriais; Vi-
sita do ex-aluno; Lei; Fotografias; Bolsa de es-
tudo; Hildebrande 

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 15 
páginas e está dividido nas seguintes seções:  
Editorial: O trabalho;  
Noticiário: “Artes industriais” - Dr. Carl Gerbra-
cht (Técnico Americao em Artes Industriais) e 
Lycio Esmanhoto (Professor de Artes Industri-
ais); Ex aluno do centro de treinamento de pro-
fessores visita a escola técnica de Curitiba; Re-
gulamento de bolsas de estado aos alunos do 
curso técnico da escola técnica de Curitiba; So-
locitação às escolas: material para o Boletim; 
Organização da diretoria da caixa escolar da E. 
T. C.; Divagações linguísticas; Algumas ativida-
des extraclasse - Profa. Iracema C. de França 
Campos; Novo diretor do ensino industrial em 
visita a E. T. C.  

LOCAL/ EDI-
TORA 

CBAI 

DATA 1961 
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SUMÁRIO 

TÍTULO Boletim da CBAI (Nº 4) 

AUTOR 
Programa de Cooperação Educacional Mantido 
Pelos Governos do Brasil e dos Estados Unidos da 
América 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

Viagem a Guaratuba; Papa; Estágio; Ensino Reli-
gioso; E. T. de Belo Horizonte.  

DESCRIÇÃO 

O documento possui capa, sumário, contém 16 
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