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origens.

posição no mundo atual.
Importância de seu estudo.
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Inglês: requisitos essenciais.

l - Personalidade
2

—

e

relação

l

alguns metodos:
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classe.

Conhecimento do processo de aprendizagem.

Métodos de ensino de línguas
de

com a

estrangeiras. Revisão ligeira

Grammar-Translation Method.
Direct Method.
Phonetic Method.
Oral Approach.

Vantagens

todos.

e

limitações apresentadas por

cada um dêsses

mê—

,
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.
.
Possíveis combinaçoes adaptaveis ao en51no
secundaria
no

Brasil.

Capitulo
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II

técnica de ensinar
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Objetivos imediatos, pela ordem: desenvolvimento da capacidade de comnegdgz, gºlem, lgg e esczgzeg a língua.
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O

língua escrita.
ensino da pronúncia.
ensino do vocabulário.
ensino da gramática.

-

A

leitura.

—

Os
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ditado.

-

O

uso de "audio-visual aids"

língua falada

O'QF‘msOU‘W

e a

questionários.

B

-
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2

Recomendações quanto à necessidade de

racionalização

e

uso daªmateria exigida pelo programa oficial. Suges,—
toes sobre a aplicaçao do programa exigido em cada se—
rie separadamente:

2ª Série - Verbos

e

Presente

dificuldades apresentadas pe—
las formas negativas e interroga-

As

tivas.

Pronomes
O uso do

relativos.

vocabulario

em
e reSpostas.
_
Como
explicaçoes

evitar
etc.

das,

perguntas
complica—

3ª Série - ºutros tempos de verbos.
O usº de algumas preposiçoes e con—
junçoes.
,
O,estudo mais detalhado da materia
ja estudada na segunda serie, etc.

uª Serie - Revisão mais sistemática
tos gramaticais.

dos assun—

A
Explicacoes mais detalhadas sobre
emprego de tempos de verbos.
Posiçao de adverbios, etc.

o

O nosso objectivo nessa
parte é 0 de tentar organizar uma
distribuiçao racional da materia exigida
pelo programa ofi-

cial,

tS,

expresso pela Portaria nº
de la de Dezembro de
Desta forma, os senhores professores
de Ingles pode—
rao ter umaAideia de como usar, graduar e desenvolver
a ma—
teria de acordo com cada serie do curso.
1251.

Cap

{tulo

III

Nêsse capítulo tentaremos analisa; algumas
das dificuldades principais,,apresentadas pela língua inglesa,
soas cujo idioma e o portugues. Constara entao esta a pes-

parte

listas

de dificuldades gramaticais e sera especialmente
dedicada aos profeSsores de in les que raramente
tem a 0pc;
tunidade de falar ou ouvir a
ngua que lecionam.
de

l

Prof.

John Francis Tuohy

MlNlSTÉRIO DA
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E

SAÚDE

REUNIÃO PARA DISCUTIR o PLANO DO MANUAL DE

INGLÉS, APRESENTADO PELO PROF. JOHN FRANCIS TUOHY.

Em

25-9'1953 .

Compareceram, além do Prof. John Francis
Tuohy, do Prof. Van der Haegen e dos Drs. Mario de Brito, Gustavo Lessa e Jesus Galvão, as seguintes pessoas convidadas:

Prof. Henri Keith, diretor dos cursos do Ing
tituto Brasil-Estados unidos;
Prof. Isabel do Prado, professôra da matéria
no ensino técnico-secundário municipal;
Prof. John M¥ilholland, Diretor do Ensino na 52
Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, representando 0 Prof.
Blomfield, delegado do Conselho Britânico.
No começo, 0 Prof. Mario de Brito fez as ressalvas que havia apresentado na véspera, na reunião dos professôres de francês. Dá a palavra ao Prof. Tuohy, que lê o
seu
faz alguns comentários sôbre o mesmo. Acha muito impor
tante a questão da personalidade do professor, sôbre a qual têm
aparecido vários estudos na Inglaterra e nos Estados unidos.

plano

e

Quanto ao método direto, acha que tem as suas limitações. Não pg
de ser empregado sem incluir palavras em português. Não contra—
põe o metodo fonético ao direto, afirma depois de dúvidas levan—
do
tadas sôbre o seu plano: é uma simples técnica. Dª Isabel
Prado, a respeito dos objetivos, pergunta qual a prioridade. O
Prof. Tuohy reSponde que o primeiro é entender o inglês escrito.
O Prof. Mallholland assim classifica:
compreensão da língua
escrita; zº) compreensão da língua falada; 39) falar.

lª)

Pergunto_se no começo do ensino não deveria ser

crit;

usado o metodo direto. Todos parecem de acôrdo. Dª Izabel
ca os compêndios usuais do metodo direto, por empregar expressões

fôra

do

interesse

do

adolescente: "His is

a

pig", etc.

MINISTÉRIO

DA

EDUCAÇÃO

E

SAÚDE

-

Z

'

Sabre o conteudo do manual, 0 Prof. Keith
acha que deveria ter modêlos de aulas. 0 Prof. Mauholland
fala em exercícios de aplicação.
Os

Profs. Keith

e Tuohy

muito recomendam

seguinte manual: "The teaching of english as a foreign language - A manual for teachers - Taye Le Bumpass
Instituto
Cultural Dominica—Americano - Ciudad Trujillo - Republica
Dominicana".
o

—
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Secret. de Cursos:-22 8013 - “ZS-4189
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18 de setembro de 1955.

Rio,

ºf.

BRASIL

JANEIRO,

115

Ilmº. Sr.

Dr. Mario Paulo de Brito

HJ). Diretor kecutivo

do
de Estudos Pedagógicos
Ministério de Educação e Saúde
Av. Marechal Câmara, 160 .. 8/901

Instituto

MEM
Prezado

Prof. Mario

de

Brita:

com
Muito lhe agradeço o distinto convite para conferencia:
corrente.
V.S. e as outras pessoas indicadas em sua carta de 15 do mêsinglês inprofessores de
O valioso projeto de revisão do manual para

teressa-me profundamente.
Gomparecerei com todo prazer, no dia 25, às 9 horas da na
nhã , no

-

local aprazado.
Receba

mirins saudações de distinto aprêço

e

alts. considerª

ção.

%%&;
Henry H. Keith
Diretor de Cursºs

max/u
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Sra.
Prefessôra Melissa Hull
Av. Antonio Carlos, no - nº andar
Eºâãà
Exma.

Prezada Professôra Melissa H1111:

serviço que ora se acha sob a minha direção
vem—se preocupando, por incumbência de Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagôgicos, em assentar as bases para a elaboração de aannais destinados a orientar os professêres secundários do país que estejam dispostos a aceitar as sugestões neles
contidas. Não diSporian, pois, de nsnhnna ação coercitiva. valeriam pele seu mérito intrínseco e pela autoridade cultural de
que gozassem os seus autores.
O

Para alcançar tal objetivo, o primeiro cuidado
foi incumbir a organização dospplanos de manuais a professSres
competentes, aos quais se reiterou a necessidade de introduzir no
país novos métodos de ensino, sem nenhuma preocupação com os programas ou as seriações vigentes. Trata-se, pois, não de obter
tos imediatos, mas de lançar ao solo sementes vigorosas.

frª

Relativamente aos manuais de ciências naturais. e
sociais, o esquema aprovado tem sido o de livros em que se contenham, ao lado de texto em linguagem accessível aos alunos (para
demonstração de como lhes deve ser £eito o ensino e para indicar o
caminho aos futuros autores de livros didáticos), textos adicio —
nais para instrução dos professores, acrescidos de indicações metodológicas minuciosas.
Quanto ses manuais para o ensine de línguas, nada
ficou assentado ainda. Acabam de ser apresentados os planos para
os manuais de português, francês e inglês, pedidos respectivamente
aos Professôres Mário de Souza Lima, da Faculdade de Filosofia da
Universidade de São Paulo, Raymond Van der Hsegen, da Faculdade de
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Filosofia

da Bahia, e John F. Tuohy, da Faculdade de Filosofia
da Universidade de São Paulo. Os três planos diferem considerâvélnente entre si quanto ao método de tratar o problema.

fim de que nos possamºs orientar sôbre 0 caminho definitive a seguir, resolvemos convocar reuniões de aute—
ridades de indiscutível competência para tratar, nos dias 23, zu
e 25 do cerrente, às 9 horas da manhã, des planos respectivamente
de pertuguês, francês e inglês. Os autores desses planos foram
cientificades, por ocasião do cenvite que lhes foi expedida, da
necessidade da revisãº ulterior dos mesmos por outros profissionais.
Venho fazer um caloroso apêle a v.3a a rim de que
preste e seu autorizado e valioso concurso a discussão de plano de
manual de inglês, comparecendo É reunião do dia 25. Foram para ela
convidados, além de V.Sª e do Prof. John F. Tuohy, os seguintes prº
fessôres: Isabel de Prado, Henri Keith, V. E. Blomfield e Vera Pa—
A

checo Jordão.
ao

I

A

Comparecerae tambem os representantes deste servi—

ço.
Tendo o Prof. Tuohy desejado apresentar um plano
mais desenvolvida do que e organizado primitivamente por êle, a
remessa será feita a V.S. apenas cheguem os exemplares de São Pau,

lo.
Antecipando os mais cordiais agradecimentos, subscrevo-me com muito apreço,

fi)

//

e

,; mm

;1)._
(”M

,/

Mario Paulo de Brito
Diretor Executivo

Av. Marechal Câmara, 160
Tel.: h2-1h77

-
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Exma. Spa.

Professara Isabel do Prada
Av. Viscºnde às âlbnquerqaa, lõâh

-

Leblºn

Bªixª
Presaaa Prefessânn Isabel de Prado:

º

que ora se acha sob & ninha direçªo
ven—se preocupandº, pºr inaunbêneía do Diretºr de-Institnto naciºnal da Estudos Pedagágícas, eu asaentar as bases para a ela—
.

serviço

orientar os prºfessáres secunàí
rias éo país qne astejan dispostos a aceitar as sugestãas 33133
contidas. nãº áísporíal, pois, de nenhuma açãº caarcítiva. Vhleria: pelo seu Iérito intrínsaco : pela auàorídado cultural de

boraçâo de manuais destinados a

que gozassan os seus

autores.

tal ºbjetivo,

primeiro cuidado
fºi &ncumbir & ºrganizaçãº dos planos do manuais a prefeasªres
competentes, aºs quais se reiterou & necessiaada de introduzir
nº país novas nêtodes de ensinº, seu nanhnls preocupação can as
programas on as seriaçôes vigentes. Tratª-se, pols, não de ob—
ter frutas imediatos, nas de lançar ao sole sementes vigºrosas.
Ralatívaaante aas manuais de ciências natprais
& sociais, o esqusua aprºvadº tem sida o de livros e: que ".ao
contenhalg aº ladº do texto em linguagem accessível aºs alunªs
(para demºnstraçãº de cºmº lhes deve ser feito º ensino & pará
ináícar » caudnho aos futuros autºres de lívnas didáticos), tax
tas ;âícionais para instrução dºs prºfessâres, acrescidas de‘na
ãicações netodolôgicas uinuciasas.
Quanta aºs manuais para o ensinº de língúªs, na
da ficou assentadº ainda. ªcabªm de ser apresentados as planes
para os aannais de pºrtuguês, francês e inglês, pedidºs respec—
tivamente aºs Prºfassêres Báriº de Souza Lima, da Faculdade do
Filosofía && Bhivarsidade de Sãº Paulo, Raymºnd Van der Rasgan,
da Faculdade do Filosofia da Bahia, e Jºhn F. funky, da FaculdaParª alcançar

o

~
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Paulo. Os trªs plan93'
quantº aº métºdo de trstnr

da Ehivarsídadn de São

cansíáorâvalxente entre

si

problalª.

'

à

f1:

ºrientar

sôbre a ea—
uãnhº definitivo a seguir, rasolveaes cºnvºcar reuniões de an»
tariáades do indiscutível competência para tratar, nos dia: 23,
an a 25 de carreata, às 9 hºras &a aanhã, dos planºs respectiva
manta de pºrtuguês, francês e inglês. Os autores dêssea planos
de que nas pass&mns

fora: ciantíficades, pºr ºcasiãº do coayíte que lhas foi expeái
do, da nacessidade da revisãº ultarier das nasua; gar outras pan
fissioaaís.
V.Sª a fin de qua
concursº 5 discussão do plana
& reuniãº do dia 25. Fbran pa—
da'Prar. Jºhn F. funky, os se—
Kansas Run, 7. x.. Bla—field

ªhaha fazer na.calorasa spªin

preste a sea‘autorixade
da mangal da

e

valioso

inglês, cºmparecendº

ra ela Convidados, alªn
guintes pmressams:
& Vera Pachsco Jºrdão.

de V.3§ e

m: Keith,

&

Comparecerâo tambén as representantes

Gªita

xar—

viço.
Tendº º Prof. Tack; desejado apresentar an plane
mais desenvolvido do que o ºrganizado prinitivanante paw êle, a
remessa seri feita a Y.Sª-apenaa chsguen as exemplares do São
Paulo .

Antecipaaáo os mais cordiais agradacinnntas,
subscrevo-na caa_uu£te aprêço,

má

..“

;
,
Karlo Paulº de Brita
Direto: Executivº

Av. Marechal Sªhara, 160 » sªlas 901/9eà

Tel o I
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15 de

setabro

de 1953

Sra.

Mascªra Yen
&& Tºnelems,

m

Presaéa

Pacheco Jaz-cliº
256 «- Cºpacabana

Meagan Vm' Pacmca Jardia:

º

serviçº qm ºra se
preocapando, per “eminência em

acha sob a mime <ul-açâº vu—
an
ão Institute Racional
de Estados
eu assentar as bases para a elaborªçãº» às
anuais destinada-s a ariantar as prefessâres secundãríos de país
que estejam àispestºs a aceitar as sugestães Bªlas cºntidªs. Riº
dispel-1am, pais, da negam açâo cºercitiva. Valerian pelo seu
méritº intrínsecº e pela aatnriáads cultural de que $918853! e:
seus autores.

nágícos,

mm

aim:

incunbir

&

fºi

Fara
ta}. objetiva, e primeira camada
organização dºs planºs de anuais & professªres coupe—

tent“,

aos quais se reitera: & Messíâado de introâuzir no pain
nerves métodos de ensinº, sen mmm preºcupação can ºs prºgramas
em. as seriaçães vigentes.
Trata—se, pois, não de abªs! frutas 133
clientes, as de lançar ao sale sementes vigºrosas.

Belativaneate aos termais às ciências naturais e

sociais,

o esquem aprovado tem sidº o de livros em que se conte—v
gaiman, aa lado do texts an luggage: acessível aºs" ªlunºs (para dg
“atraçãº de cmwlras deve ser feito o mains e pªra indicar o
caminhº aos futuros autores de livros didáticºs), textºs adiam-—
nais para instruçãº ªos prºfessêres, acrescmos da indicaçães m—

tadolêgieas minuciºsas.
Quantº aos manuais para e

mim

de

llamas,

nada

ficºu

assantado ainda. Aeaban de ser apresentarªm os planºs para
os
de português, francês e inglês, pedidos respeetí'e'ananta
aos msssêras Síria- de Souza Lina, da Faculdade de Filºsofia da
Mversíãaáe de São Paulº, Ray-and Van der Eugen, da Faculdade de
Filosofia da Bahia, e Jam lª'. Tunar, da Faculdade de Filºsofia dª

mts

-
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e-

mana-sidade de ão Paulo. ºs três planos diferem emsiáerãwl—
nente entre si quantº ao 315t de trªtar o pmblaa.

£1: de que nos passamos ºrientar sôbre a eª—
minke definitive a seguir, reselvems cºnvocar reuniões de anteríáades da indiscutível competência para. tratar, nºs dias 23. a;
e 25 do corrente, 35 9 horas da mnhª, aos planos respectivamto de pºrtuguês, iºl-armªs e 133138. ºs autºres áêsses planos ta—
ra: cientifmaaas, por ºcasiãº da canta que lhe) a m: expedido,
da necessidade && ”visão alternar 695 leases pm- ºutras prºfis—
A

.siana is.

tu

de que
fazer na calºrosº apêlo & 3.35 a
preste o seu autorizado e valiºso cºncurso ê aiscussâo de plano
do ramal de inglês, campal—scam $i reuniãa do dia ZS. &)rau paos sea,
ra ela convidados, alª: de casª e da Pref. Jªhn E“.
guintes professêresz Isabel de lºl-aaa, Kunti Keith, Kolíssa Rali
e v. :. Bleu-nem.
Yeahs)

rm,

*

Gasparaeorio

misﬁts

representantes

dªs“

sor——

viço.
Tendo e Prºf. runny dªsezada apresentar tm plane
unis desenvolvida do que e organizada príuítímente por ªle, &
Pag
remessa sex-5. feita a 7.88 apenas chasm“ os exemplars; de

ªo

10;

'
,

cravo-nu

eu

Antacipaado as
muitº aprêçe,

\
m1: 28"!”1‘“ .agradwmms, subs\\

Iláriº

íªaala def/grito
Diretor mca-tm
k
L\

“l

Av. Marechal Cªnto., .160

Tel.:

-

salas Wil/9%
'“

Jig—mw

_,)”

«;(.

:..

_;

'

-:

V465

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃQ E SAÚDE

Riº,

15 de

actuam

ele 3.953

km,. Sr.
m:. v. a. Biennale!
Av. Churchill, 129

«-

10! andar

liiià
mmm Pref.

“sua.

Bla-nele:

º serviçº

quª ºra se acha sºb a núnha dircçãe
vonpse preºcupandº, pºr incumbêhnía de Diretºr dc Institute ªa—
cíonal de Estudºs Padagégices, ea assentar as baaes para a ela—
bºraçãº às nannais destinadas a orientar as profess3res seenndéL
rios de país que estajan.ãiapostas a-aceítar as sugestãss nªis:
contidas. Sãº disperíaa, país, de nenhuma açãº ceercitiva. va—
leria: pelo seu.nêr1tº intrínseca e pela autarzàaáe cultural a»
que gazassam as seus autºres.
Para alcançar tal ºbjetiva, e primeira cuiáaâo
foi ineuibír a organização dos planos de manuais & prºfessêres eq:
patentes, aos quais se reiterºu a nªcessidade de introduzir no país
novºs métodºs ae ensino, sem nenhuma preºcupaçãº cel os prºgramas
an as setiações vigentes. Trata—se, pois, nãº de obter frutas ine—
díates, nas de lançar aº sola sementes vigorºsas.

Relativamente nos manuais de ciências natural: e
sociais, a esquann aprovada ten sido o de livras em que se contenhalh ao ladº do textº em linguagem acesssível aos alunos (para &;
menstraçâa da como lhes dava ser feita o ensina e para indicar e
caminha aos

futurºs autºres

de

livros didáticos), textos adicio

-

nais para instrução dos prefessêres, acrescidos de indicações netº
dolégicas ninnciesas.
Quanta aos nannais para e ensino &: línguas, nada
ficou assentado ainda. Acaba: as ser apresentadas ºs planºs para
os Iannaia de português, francªs e inglês, pedidas respectivanante
aos Pratesaâres Eíría de Souza Lima, da Faculdade de Filºsofia da
Ehíversídada de São Paulº, Raymond Vªn der Bàegan, da Faculdade de
Filºsofia da Bahia, e Jºhn F. funny, da Fªculdade de Filºsofia da
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Universidade de São Paulo. ªs três planes ditam amida—raven-ente entre s1 quantº ao métodº do trªtar e problem.

fin

possms orientar sobre 0
aninho definitivo a seguir, resºlvemºs cºnvºcar ”uniﬁes de'
ªutºridades de imiimtívol cºnpetencia para tratar, aºs dias
23, at; e 25 ao cºrrente, as 9 horas eia mam, dos planºs respoctímto de portugues, francês «: ingles. ºs autºres &ea—
sea planes fé;-aa científica“, por ºcasião do convite
que
lhes fºi expedida, da necessidade da revisão aiterior aos nos&

ma por

de que nºs

“tgp: prºfissionais.

Venha fazer um calorºso apelo a V.Sl a fim de
à sea autºrizadº, a valiosª conclusº & discussaº da
,

que

presto

m1

plane do
&& ingles, emparecenée & mania: de dia 25.
Foram paia ela canvmados, ala: de mst o do Prof. 3am: F.
rugby, já seguintes Massªmª: Isabel da Page, Eau-g Kátia,
150.11% Kun e Vera. Pacheca Jordan.

Wmerio

#
2:194.

tanbem as

npresentaates asst: se;

5

É

i

mi:

We

9

Prºf Tum desejada apresentar an

plª-—

desenvelvme ãe que e ºrganizada prínítímnte por ele,
& rmssa aera feita a 7.83 apenas chegam as exemplares do São
Panic;
na

Antecipando as
subscrevo—na can mite aprâço,

mis cºrdiais agmdecmntosg

víª/H
Kâ'riº

P83105613

Brita

Diretor Executivº

Av. Kai-acha]. Câmarª, 160

Tªlo: ha!-mw

«-

sans 901/964
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m;

Srª,—

rroressara nensaa Euu
Av. Antºnio Carlos, hº — aº andar

lªiºl

Prazada Pras—seªra Melissa

Bull:

serviço qua era sª acha sob a minha direção
van—so preºcupando, per incumbência do Diretor de Instituto 1a—
cíonal de Estudºs Pedagógicas, an assentar as bases para a ela.
boraçao de manuais destinados a orientar os prefeasªres secunda—
riºs de país que estejam dispºstºs a aceitar as sugestoes nEle:
cºntidas. Sãº dispartan, país, de manna-a açãº caercitiva. Vã—
lerial pelo seu méritº intrínseca a pela autoridade cultural à:
que gozassel os seus auzores.
e

fºi

Para alcançar tal obâetívo, a pri-eira caídaáº
íacumbír a organizaçãº dos planºs de manuais & professâres

cºmpetentes, aºs quais se reiterºu & necessiáada às introduzir nº
país novos métºdºs de ensino, sem hauhaua prseenpaçãº com os pragranns ou as seriaçães vigentes. Trata-se, pais, nãº do abut: rna
tos imediatos, mas de lançar aº sºlo semantos vigorºsas.

Bclatíraaante aas nannais dz ciencias naturc.1s e
sociais, o saque-a aprovado tan sidº e de livros em que aa conte—
nhamg ao ladº do texto en linguagen accessível aos alunºs (para
demonstração do como lhes deve ser feita e ensino e para indicar o
caminho aos futures autores de livros diâítices), textos adieio —
nais para instruçãº dos prefessãrea, acrescidas de indicªções unta—
dolãgícas nínneíosas.
Quanta aan manuais para o ensino dc línguas, nada
ficou asssntado ainda. ácabau de ser apresentados as planos para
os manuais de pºrtuguês, francês e inglês, pedidas rsspectivanante
aos Prºfeasªres Eârío de Sousa Limª, da Faculdade de Fíloaafia dn
Bhivarsídads de São Paulo, Bay—Gad #an der Hansen, da Faculdade do

mmm-Emo DA EDUCAÇÃO
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Bahia, e Jºhn F. nany, da Faculdade de Filosºfia
da Mveraidade de $39 Paulo. Os três planºs difere: cºnside—
rªvàmnte entre 51 quantº ao nêtada ée tratar & problw.

Filosofia

cla

na

ºrientar

sôbre o ea—
Idaho definitive a seguir, resolvem: canvocar reuniães de autoridades do indiscutível metãncla para tratar, nºs dias 23, 2h
a 25 do cºrrente, as 9 horas da umª, das planos respectivamte
às pol-tunªs, trªmªs e inglês. Os autºres dawns planes fem
santificadºs, pºr seasíâe do cºnvite que Ihas foi expedida, da
necessidadc da revisªº ulterior dos mesmºs pºr entres profissiº—
A

ele que

nos passamos

.

nais.

fazer ra calºrºsa apêle a. nª: a ria de que
autºrizado e valiºso cºncurso & discussão dª plans do
Venha

presta e seu

manual de inglês», cºmparecendo 5 reuniãº do an 25. Form para «18
as seguintes pm
6.9 vast e 60 Prof. Jahn F.
convidados,,
Keith, v. B. anunciem e Vera Pa—
ressares: Isabel da Mão,
checa Jordªo.

alí!

TW,

m1

(“aparecerãº

talhª: ºs

representantes dêste servi-

çº.
Tendº o Prat. many desejada apresentªr um planº
mais deseavolvíáo do qua & organisado prinitivamte por 319, a
de 850 Pau-.remessa sex-É feita a v.8. apenas chegue; as

“apure:

lºi

Ante‘cipando as
cravº—ne

col

mm

as; cºrdiais agraâeeímm,

apl—ªço,

vlíf/Q

Bário Paulº ªo arm
Diretºr Executivº

Av.

ªrsenal

tal.: 12—t

câmara, 160

-

salas gºl/9%

suba-

_

-

Jó)

'MmlSTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Riº,
Exma.

15 as setembro do 1953

Sr.

Prof. Bànriíªhith

m

Baa Saaaâor

Prezado

,

Vbrguniro, 1$3u39tafagn
'

§rof. Kant: Kaíihz'
serviçº

ans ara se acha sab & minha àíraçâo
valpsc preocupandº, por incumbência do Diretor da Institute Iaeional de Estudºs Pedagâgicos, an assentar as bases para a ela—
boração de «annals destinadns & arinntar os prafessSras secunmé
rios do país qua estejan.d13pastaa a aceitar as sugestâes aêles
contidas. IEQ disporíax, pois, ée nenhumª açãº ceercítíva. Ya—
lorian pelo seu méritº intrínseca e pela autºridªde cultural &:
quo gozasaqnl as seus autºrªs.
0

'

tal

obàetívo, & priaaíre cuidadº
fºi incunbir a organização dºs planºs de aanuais a prºtessêres
caapetentés, aºs quais se reiterou a nacessidade de introduzir
no pªís novºs métºdos de ensino, san nenhuma preocupaçãº com as
prºgrªaas ou as seríaçãns vigentes. Trata—se, pela, nãº de ob—
ter frutos Imediatºs, nas de lançar aº solo sementes vigºrºsas,
Fara alcançar

Relativamente aos manuais de ciências naturais
e socAals, e eaqua-a aprºvado tem sidº o de livrºs ea qua as
contenham, ao lado do texto em linguagem accessível aºs alunos
(para demonstraçãº da cºmº lhas deve ser feita a ensina e para
indicar o caminhº aos futures antares de livrºs didáticºs), tg;
tas adicionais parª instrução dºs professâres, acrescidas de
indicações natoiõlêgícas minuciosas.
Quanto aºs manuais para e ensina de línguas, nada ficºu assentado ainda. Acabam da ser apresentadºs os planes
para os aanaais de português, francês e inglês, pedidºs respect;
vaaente aos #rofessSrsa Mário de Sºuza Edna, da Faculdade de Fí—
lnsofia da universidads Ge Sãº Paulº, Bayªnnd §an der Haegen, da
faculdade ãe Filosofia da Bahia, e Jºhn F..
da Faculdaao'

rum,

mmsªrémo DA EDUCAÇÃO
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do

Filosofia

da

Mutum. de ªo Paulo.

aliam considerªvam“
tar

was planas
entre sí quanta ae 35%:o do tro.—
as

a problemª.

ti: da que nos passamos orimtar sªbre

o
caminho “fugitivo & seguir, reaelvms cºnvºcar runniães da
autºridaâes &: Miscutível competência para tratarmºs dia:
dºa planas res23, 22;, e ZS "de cºrrente, as 9 horas da
pectivanente de português, francês e inglês, Os autores dê":—
qm
ses planos fem cimtiﬁeades, par ocasiãe do cºnvite
lhes foi expeáido, da meessmade & revisão ulteriºr
m;—
A

aaª,

m

m

pºr outrºs profissiºnais.

fazer na calorosa apêlo & v.83 & fiu da
qua presta a seu autºrizado e valiºsa concursº 3 discussãº do
plano da mm}. de inglês, cmparecaada & miga ao dia 25.
Few para." 91a convidados., alí: do ms! e de Prat. John F.
as seguintes prºfessªm—st Isabel do Pradº, Melian
Venha

2m,

Y. E. Blenﬂeld a Yara Pacheco

Cmareeerã'a

w,

ímªn.

talhª:

os

museum“:

áãnte se;

>

Víçªo

_

Tendo a Prat. runny duende apresentar um planº
mais demvolvmo do que a organizado prhitivanenta par êle, &
as uemplaru de Sãº
remessa. será feita a 7.86 spasm
_

chem

Pªul,.
Antecipando as nais

mais «teammates,

emu—Is can urea aprªço,

váík
xix—ie Paula &&

Brita

Dix-star Executive

hr. sarmx. câ'mra,
“rel.: aa.-mn

160 » salas am./9%

sul:—

7
79

/

,./
_
UO...H)/),,,Jº/14/, ,//,/%.A/wçw«e;wag_

IJ , __C 0115 EJ lº,-.

.

_.

Ãmám/éâmgí/gywwn

”Cafa/«£:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Filosofia,

letras

Ciências e

CAIXA Pos-nu., 1os-a
São

_

PaMo.

S. Paulo, 4 de Maio de 1955

Enio. Sr.

Dr. Gustavo Lessa
Prezado senhor:

'
sua
a

carta

Peço desculpas

que se

refere

ao

pela demora

em

responder a

anteprojeto para manuais destinados

Instituto Nacional

professores secundários,organizado pelo
.

de Estudos Pedagógicos.
Os

pontos que tenho a explicar são os

1.

Como

se—

guintes:
do nos encontramos,

brasileiros

com

tivelocasião

dã

creio ser essencial ter

experiência

de

ensino

em

explicar-lhe

quan—

a colaboração de

escolas secundárias.

Leite, mas, no momento,
ela se acha impossibilitada de aceitar o convite.
2. Fiz—Ihe ver também que talvez não fosse
eu a pessoa mais indicada para tal emprêsa Visto que a minha
estada no Brasil não é permanente.Entretanto, estarei prepara-.
do a aceitar o convite se puder contar com a colaboração do
Departamento de Inglês da Faculdade e'um grupo de professores
de Colégios Estaduais.ºªsº não haja ºbjeçãº.de parte da diretoria
Sugeri então

o nome de Dona

do INEP, propamo—nos a

Yolanda

entregar

o

anteprojeto dentro

de um.mês.

Atenciosamente

ÍF hay

J. F.
Cod. 'J/i

(É./o

UNIVERSIDADE DE sÃo PAULO

Faculdade de Filosofia, Ciências e letras

CAIXA POSTAL. 8106
Sim Paulo

S. Paulo, 28 de Maio de 1955

Exmo.

Sr.

Dr. Gustavo Lessa
Prezado Senhor:

Segue uma

ra

um manual

foi

cópia do esboço do anteprojeto

destinado ao ensino de Inglês no curso secundário,

preparado por mim

pa—

o

dois outros professores secundários dêsse

e

qual
es—

tado.

trabalho deverá ser dividido em três partes.
primeira parte incluirá os princípios gerais do ensino, a qualificaO

A

ção de professôres, os

todos

e um

guês,

o

objetivos

do

ensino de inglês, discussão de

sumário de métodos modernos, ajuda

visual,

o

mé—

uso do portu—

uso de fonética.

parte deverá constar de um comentâª
inglês nas séries ginasiais. Tentaremos aqui
A segunda

rio

sôbre

o

ensino do

levar algum auxílio

professor dando indicações sôbre como um li—
Vro deve ser usado, afirmando a importância do texto e que espécie
de texto deverá ser usado, dando sugestões para exames e exercícios.
ao

Essas informações referir—se-ão a todos os anos, havendo uma indica—

referirem a um.ano determinado. Esse comentátrês anos do ginásio e será tratado cronologicamente;
A terceira parte constará de uma análise da

çao qualquer quando se

rio

Cod. 10

abrangerá os

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de filosuﬁa, Ciências e Letras

CAIXA POSTAL, 8105
São Paula

dificuldades
_gua é o

que a

língua inglêsa apresenta

português. Organizaremos

uma

lista

a

um.indíviduo cuja

lin-

dificuldades, lis—
referência por professores
dessas

ta essa que deverá ser usada apenas como
que talvez não possam ter gramáticas mais detalhadas à mão. Devo esclarecer que nessa parte trataremos apenas de algumas dificuldades
especiais

e que

portanto não temos

a

intenção

de

esCrever uma gramá-

tica.
Não tenho

que serão

culo

necessárias,

umas 150 ou 200

certeza sôbre

mas a segunda

páginas para

o

parte será

a mais

livro inteiro.

Atenciosas saudações

Cod. 10

o número de

páginas

longa.

Gal—

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Filosofia, Ciências e

letras

CAIXA PO STAL, 8105
Sãº Paulo

Sao

Paulo, 16 de Setembro de 1955

Exmo.ASr.

Dr. Gustavo Lessa

«a
aªª
=

Prezado senhor,

.

Tenhó o

seis cópias
ao

ensino

de

do esboço do

Inglês

prazer

de

enviar

a

V.Excía.

anteprojeto para um.manual destinado

no curso secundário.

Cordiais saudações

E

_

Cod. 10‘

K'.

F. Tuohyv

(

M;NiSTER!O cm. EEEUCAÇÃO

E

SAÚDE

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1953

Exmo.

Sr.

Prof. John F. Tuohy
Rua Atlântica, 292,
São Paulo

I

Prezado

-

casa 2

São Paulo

Prof. Tuohy:

_

Depois de amadurecida reflexão, cheguei com o
Dr. Lessa â conclusão de que não devemos por enquanto pensar
na elaboração do nannal de inglês. É possivel que tenhamos de

já existentes,
recomendadº Por V.Sª e_pelo Prof. Keith.

recorrer

a um dos manuais

como o de Bumpass,

Agradecendo mais uma vez a sua
ção, subscrevo-me com elevado apreço,

Mário P. de

in

Diretor

Av. Marechal câmara, 160

-

salas 901/90u

Ex

tão

valiosa coopera -

rito

cutivo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃQ E SAÚDE

Bie, 26 do agosto de 1955

Exmº. Sr.

Prof. J. F.
Faculdade de
São

Tuehy

Filosofia, Ciências

e

Letras

'

Paulo, S.P.

Prezado Prof. Tuehy:

terí

recebida a minha carta de
22 de junho, tão desordenadº está o serviço postal entre n53,
sobretudo aí em são Paulo.
Não

sei

se e

Sr.

Antes de poder elaborar uma proposta sôbre o plano do manual de inglês, fiquei esperando que os Profs. Mario
de Souza Lima e Vªn Der Heegen (êste da Faculdade de Filoso—
fia da Bahia) renetessem os planos relativos, respectivamente,
que
& português e francês (há necessidade, segundo pensa, de
os manuais referentes ªs três línguas não sejam muito diversos). Tal remessa, porei, sô foi feita no corrente mês de
agosto, e por isto só agora lhe escrevo mandando as cépias reg

pectivaso
que hi grande diversidade no modo
de verificar se é possivel um aca;
de encarar o assuntº. A
do a respeito, estou elabºrando a proposta de três reuniões a
se realizarem em setembro práximo, com o seguinte programa:

Verificar;

o

Sr.

fin

Dia 23 (quartz)
Dia zu
Dia 25

—

-

Discussão de plano de pºrtuguês
“ francês
"
"
"
" inglês
"
"
"

Seria de tªda conveniência que os três autores dos
planos pudessem comparecer as três reuniões, embora cada um, se
assim e desejar, possa se abster de participar nas discussães
relativas a matérias que não a sua. A vantagem dêsse comparecimento é se inteirar &&vidamente das sugestões surgidas nas reu»

niões.

Mumsrés‘uo DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

-

2

-

outros convidados,'porên,-sô participaria: de
uma reunião, reSpectivamente.
Pretendo indicar para partial
parem na discussão do plano do manual de inglês o Pref. Keith
(do Instituto Brasil Estados Unidos), o Prof. Bloafield (do
Os

Conselho

Britânico),

a

Prof. Vera

Getúliº Vªrgas), Hiss Hull

Pacheco Jordão (da Fandação
a mais algum outro elemento diSpo—

nível.
atualmente

ria
los

A Campanha do Livro Didático e Manuais de Ensino,
sob a direção do Prof. Mário Paulº de Brito, caste;

as despêsas de viagem e de estadia no Rio,
convidados residentes fôra do Bic.

incorridas pe-

Quanta à remuneraçãº Pela elaboração do plans que,
'

levar

sua insignificância 5 simplesmente sinbôlyza, pretendo
o cheque reSpectivo na viagcn que em breve tenciono fazer

a São

Paulo.

devido

É

lhe pudesse fazer.un pedido, seria no sentido do
Sr. me reSponder con a brevidade possível ao convite para as
reuniões. Faço sinceros votos por que os planes sejam discutidos na presença dos seus autores.
Se

Muito doràialnsnte,

Dr. Gustavo Lessa
Caixa Postal IBGE-Rio

MIN'STÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Rio, 22 de junho de 1953
Exmo. Sr.

Prof..3. F.

Tuohy

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
CaixaiPnsgªlw8LQ5ymkmM
0 Paula — São Paulo

Prezado

Prof. Tnohy:

de 28 de maio, por incrível que
pareça, sõ ontem chegou às minhas mãos. Hão sei se chegou a
ao Rio, porque no envelope sô divisa o carimbo de São Paulo. Mas
aí foi parar às mãos da Companhia Alpargatas, que m'a recambiou.
A sua

carta

vir

breve lhe escreverei sôbre o plano
apresentado. Desejaria que o Sr. mostrasse cópia dale ao Dr. Hario de Souza Lima, da sua Faculdade, e que está por n63 incumbido
de fazer o plano para o manual de português.

Dentro

em

Cordialmente,

Dr. Gustavo Lessa
Caixa Postal 1805-Rio-D.F.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Rio,

Exmo.

18 de maio de 1953

Sr.

Prof. J. F.

Tuohy

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras
Caixa Postal 105-3
- São Paulo
São Paulo

Prezado

Prof. Tuohy:

reSposta à sua carta de u do corrente, tenho
a informar-lhe que o Dr. Anísio Teixeira, Diretor do I.N.EQP.,se
acha de acôrdo com a modificação nela proposta para a elaboração
do anteprojeto do manual destinado a orientar os professôres secundários no ensino deginglês. O Sr. terá a liberdade para es colher os seus colaboradores da forma proposta. Lamentamos que
Dona Yolanda Leite não tenha podido colaborar.
Em

Muito atenciosamente,

ﬁr.

Gustavo Lessa
Endereço postal: Caixa Postal 1805
Novo local de trabalho: Av. Marechal Camara 160, salas 903-90h

Telefone aí não instalado ainda.
Telefone na residência: h7-7706 (melhor hora: das 7 as 8 da manhã)

MNISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Rio, 23 de março de 1953
Exmo.

Sr.

Prof. John Francis Tudhy
Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa
Av. Higienópolis, M9
Sãº Paulo

Prezado

(capital)

Prof. Tudhy:

Esta é uma confirmação ºficial do pedidº que vos fiz
verbalmente para a colabºração com o Instituto Nacional de Estu—
a
dos Pedagógicos ne preparo de projeto de manuais destinadºs
prefessêres secundários. Estou para iste autºrizado pelo res—
pectivo Diretor, Dr. Anísiº Teixeira.
Esta colaboração se

trªduzirá inicialmente pela apt;

sentação de um anteprojeto de manual para o ensino de inglês no
curse secundário, cem a sapecificação da matéria a ser tratada
em

cada

capítulo

e

sub-capítulo,

indicação de número de

e com a

páginas prováveis, destinado a cada sub—divisão.

Fbi aprevade pelo Diretor do Institute a vossa suga;
tão para que colabore convosco & Srta. !blanda Leite. Peço-lhe
o obséquio de transmitir a ela o nosso convite.
vcs disse, e escape dos manuais destinados ao
ensino de linguas ainda não foi precisado. Estamos â eSpera das
sugestões das autoridades incumbidas do preparo de anteprojetos.
uma
É bem possível que, depois de recebidos estes, convequemes
Como

'

reunião dos seus autores.
Desde Já, seria interessante um entendimento seu cen
o Dr. Mario de Souza Lima, incumbida de elaboração do anteprojeto relativo aº ensino de portuguesa

título

retribuição simplesmente simbólica,
ao preparo de anteprojeto caberá uma remuneração variável entre
500 e 1000 Cruzeiros. 86 mais tarde, epás a sua aprºvação, será
A

de uma

combinada a remuneraçãº pela

feitura

de manual.

MlNISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

.2
Estou

&

..

vºssa disposição para fornecer quaisquer

informações adicionais.
Em

Leite

name de

Diretor

do INEP, faço—vos e a Dª !blan
de prostardes & causa do nosso on

apêlo no sentido
sino a} contribuiçãíã ora solicitadaº

da

um

Atenciosas saudações

P. s. - Inclusº lhe envio aha cºpia do planº ja aprºvado relati—
vamente aos manuais para o ensino de ciências físicas e naturais.

Dr. Gustavo Lassa
Caixa Postal 1805-319
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INSTITUTO

B

RASIL- ESTADOS UNIDOS

RIO

DE

Rua Senador Vergueiro, 103
Endereço

Telegráfíco:
Caixa

IBEUS

Postal:

1389

BRASIL

JANEIRO,

~

Telefones : Sec. Ex.

- 25-2696

Biblioteca e Sociais - 25-7748
Secret. de Cursos : -22-6013- 25-4189

Rio de Janeiro,

9 de março de

1955.

1

Snr.
Doutor Ernesto Simoes Filho
Digníssimo Ministro da Educaçao

Exmo.

Ministerio daLEducaçao

e Saude

Saude

e

Rua da Imprensa, 16
Rio de Janeiro, DgF.

Ministr

Senhor

:

Prosseguindo no seu programa de ntercãmbio cultural, o Insti—
Unidos convidou o Dr. william Russell, Presidente
College" da Uni versidade de Columbia, eq Zfova York,
"Teachers
do famoso
nesta
para realizar
cagital, no proximo mes de abril, uma serie de conferencias sobre Edoucacao.
,
.
..
.
A permanenCia do Dr. aussell no Rio sera de quatro a C1nco se-

tuto Brasil—Estados

o

>

manas, a partir do dia 24 de
rem os'seguintes assuntos:

abril,

devendo as suas
'

palestras focaliza'

ºrientacao das Escolas America.nas cuanto ao Comunismo ”
l -- Recentes
desenvolvirentos na Educaçao para Cidadania nos
2

Estados Unidos

'“N

'

Filosofia

da Administraçao 3soolar nos Estaoos Unidos
aos ideais americanos
em.relagao
&)
a nova Psicologia
em
relaçao
b)
4— Treinamento de professores nos diferentes graus
5

—

Alem dessas

pªlestras, serao realizadas

mesas—redondas com edu-

entrgos alunos daquele Colegio.
I
,
O lnStituto l€ac10nal de ªº
atodos Pedagogicoe colanorara com o
Instituto Brasil—uuuofos Unidos paara o exito da honrosa visita do Dr.
cadores, administi adores
.

Russell

ao

e

.

-»

a

.,

__

Brasil.

Ao fazermos esta comunicacao, deseja11os convidar V. Excia. para
com sua presença essas reunioes , e sirvimo-nos da c“-ortunida—
apreseatar a V. Excia. os nossos protestos de elevado apreço e

prestigiar
de para

distinta

consideração.
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Dr. Anisio Teixeira
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dear Dr. Anisio:

President and Mrs. William F. Russell of Teachers College will be making
first visit to South America this spring and plan to be in Rio fromam
13. I know you would be interested in hearing this as I
Apª 23 tojjazhim‘well
when you were a graduate student here at Teachers College.
sure you knew
He has been invited by the Institute Brasil Estados Unidos and will be delivering
some lectures» in a number of the Universities. He knew Murilo Braga and followed
with considerable care the work of INEP. I lmow he would be most interested in
visiting INEP and hearing from you the present plans and developments.

their

particularly anxious that President Russell, on his first trig see somesuperficial tourist sights as he represents a segment of the
thing
is most enthusiastically and sincerely dedicated to
which
profession
teaching
speak Portuguese but speaks fluent
does
not
He
education.
world
Gemag and
"
English.
speak
could
with
course
of
you
French and
Brazil for the next
I am sorry that it does not seem possible to visit
and after returning
spring
this
Scandinavia
to
going
two years as I shall be
sabbatical leave.
on
France
in
next
spend
year
my
will
for our summer session
is ended and at
that
when
year
Brazil
visiting
forward
to
I shall certainly look
personal
regards,
kindest
again.
With
seeing
to
you
that time shall look forward

I

am

more than the

'

I

am,
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Professor of Education
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Rio de Janeiro,
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Dr. Anísio Teixeira
M.D. Diretor do Instituto Nacional
de Estudos Pedagogicos
Ruada Imprensa,].
i6 89- andar
Ministério da Educação e Saude
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Rio de Jªneiro

'

Prezado Dr. Anisio

Tenho o

ta cidade,

do

com a

/;7é%/

Teixeira:

fessor William Russell, deverá chegar

te Instituto

'àíáz/

prazer

de comunicar a V. Excía. que o
ao Rio no dia 2h de abril p. futuro.

Pro-

De acôrdo com o nosso entendimento verbal conta ês
colaboração do INEP para o pagamento da estadia em Hotel, das

Professor Russell.

'

Esperando suas prezadas ordens, subscrevo—me com e-

levado aprêço e consideração,

Murillo Bastos Belchior,
Presidente da Comissão de
Intercâmbio Cultural.
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