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GILBERTO FREYRE NO COMANDO DO CENTRO  

REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS  

DO RECIFE: EDUCAÇÃO EM DEBATE (1957-1964)

Resumo

Neste artigo examinamos as condições de funcionamen-

to do Centro Regional de Estudos Educacionais do Reci-

fe, especialmente entre os anos de 1957 e 1964. O Centro 

do Recife, como ficou conhecido, esteve sob a direção de 

Gilberto Freyre. Sua análise permite compreender uma 

nova dimensão, pouco conhecida, da atuação deste inte-

lectual: a coordenação de pesquisas sociológicas e edu-

cacionais, a oferta de cursos de formação de professores 

e a gestão de uma Escola Experimental. Esta análise de-

monstra que o Centro do Recife foi bastante ativo, favo-

recido, por um lado, pelas afinidades entre Gilberto Frey-

re e Anísio Teixeira e por outro, por condições particula-

res da política internacional, que permitiram recursos 

para atividades de formação do magistério e pesquisas 

aplicadas.

GILBERTO FREYRE IN CHARGE OF THE REGIONAL 

CENTER FOR EDUCATIONAL STUDIES OF RECIFE: 

EDUCATION UNDER DEBATE (1957-1964)

Abstract

This paper examines the operating conditions of the Re-

gional Center for Educational Studies of Recife, especially 

from 1957 to 1964. The Center of Recife, as it became known, 

was directed by Gilberto Freyre. The analysis stresses a 

new dimension of Freyre’s performance: the coordination 

of sociological and educational research, the provision of 

teaching training courses and the management of an Ex-

perimental School. It shows that the Center of Recife was 

very active, favored by the affinities that existed between 

Gilberto Freyre and Anísio Teixeira and also by particular 

conditions of international politics, which provided fund-

ing for teaching training  and applied researches. 

Palavras-chave

Centro de Estudos 

Educacionais do Recife;

Gilberto Freyre;

Anísio Teixeira;

Pensamento social;

Educação

Keywords

Regional Center  

for Educational  

Studies of Recife;  

Gilberto Freyre;

Anísio Teixeira;

Social thought;

Education.


	GoBack
	GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

