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CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

Rua Voluntários da Pátria, 107 - Caixa Postal, 1 _ Botafogo

R i o d e J a n e i r o - D. F. - B r a s i I

PROJETO CBPE -ir- f)tP~/li /59

E~ABORAÇÃO DE' UM Iv1ANUALSÔBRE "CURRíCULO NA ESCOLA
, A

SECm~DARIAtI, DESTINADO A' ADMINI STRADORES ESCOLARES E PROFESSO -
RES DO ENSINO SECUNDÀRIO.

Os DiIetores,do Centro Brasileiro de Pesquisas Edu-
caxionais, Professores Anisio S. Teixeira e Almir de Castro, de
acordo co~ o item 3 do estabelecido na secção 1.1. do Plano de
Organizaçao ~o Centro Brasileir9 de Pesquisas Ed},3.cacionaise Ce,n
tros Regiona1s~ aprova~o pelo M1nistro de Educaçao e Cultura em
janeiro de 195ó, item esse que tem a seguinte redação - elaborar
livros-font~ e de textos, preparar material,de ensino, estudos
especiais sobre administraçao e§colar, ~urriculos, psicologia e-
ducacional, filosofia da educaçao, medidas escolares e de qual -
q~er outro material que concorr~ para o aperfeiçoam~nto do mag~
terio nacional e da administraçao educacional nq paiS, resolvem
aprovar o preparo de gm manual, cujo objetivo e eXP9re comen -
tar criticamente os ~arios tipos de organização curr1cular vigen
te~ na-e scoLa secundaria, seus fundamentos e características, deacordo com o plano a seguir exposto.

Plano
1 ~ O Prof. Jayme Abreu será igcumbido de e~aborar

o manual, de acordo com as seguintes condiçoes abaixo definidas.
N ,. 2 :.A eLaboraçao do manual sera orientada pelo ob~

tivo de prqmover, ent?,eos administradores escol~res e professo,
res secgndar-í.osdo pa!s, um mov1.,mentode renovaçao no ,tocante a
concepçao e organizaçaQ do curriculoNda esco19 secundaria, a fim
de tornar essa concepçao e organj zaçao mais .9Olida~, atualizadas
e adequadas em relaçao aos interesses dos adolescentes e da so-
ciedade em que vivem.

3 - Servirá de base à elaboração do wanual o plano,
anexo, apresentado pelo Prof. Jayme Abreu'Nplano e~se que podera
ser mÇldificado durante a referid~ eLabor-açao, a juizQ das partes
em açordo , levando em consideraçao, ainda, as sugestoes do deba-
te sobre o mesmo travado.

A N ,4 - Sobre as modificaçoes aludidas na clausula ant~
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,texto do manual, a medida da sua entrega,
autoridades que julg~r convenientes, com
do INEP e encaminhara ao estudo do autor
julgadas dignas da atenção do mesmo.

N " " H5 - A Direçao do CBPE pora a dispo~içao do autor ~spublicações que possuir, relacionadas com a materia e procurara
adquirir, para o mesmo objetivo, outras que lhe forem indicadas
pelo mencionado auto~.

Arior1 bem co~o sobre oo CBpE pogera ouvir as
a aprovaç~ do diretoras sugestoes que forem

. ,6 - O prazo para entrega do wanual será de 20 (vinte) meses apos a data da assinatura do acordo~ podendo a entre-
ga ser antecipada ou o prazo prorrogado, a juizo das partes.- ,7 - A remuneraçao pelo preparo do manual sera de
~3 200 000,00 (duzentos mil cruzeiros) pagos do seguinte mod2:Qi ~O 000,00 (trinta mil curzeiros) no ato da assinatura deste
acordo; ~ l7Q 000,00 (cento e setenta mml cruzeiros) pagos em
cinco prestaçoes trimestrais dç ~$30 2°0,00 (trinta mil cruzei -
ros), a contar da assinatura deste acordo, e uma de ~ 22 000,00
(vinte mil cruzeiros) na data do vencimento do mesmo acordo, con
tra entregas parciai~ dos orig~nais da~tilOgr~f.ados do trabalho
(em duas vias), em numero de paginas nao inf~ior a 75, de cada
vez, até perfazerem um total entre 450 e 500 páginas dactilogra-
fadas.

8 - Os direitos autorais pert~ncerão ao INEP, que
no caso d~ haver mais de uma ed!çao, pagara ao autor a per~enta-
gero'que for combinada, em relaçao aos exemplares das edições su~
seqftentes-aprimeira.

Orçamento
A _

As despesas com este proj~to montarao a ~$ 240 000,00(<juzentose quar-ent a mil cruzeiros). Este total, que fica desde
ja empenhado, sera <jestacadoda ver'9a "DEPE - Projetos do exercí-
cio de 1959", e sera assim distribuido:

a) Remuneraç~o ao Prof. Jaime Abreu •••
b) Remuneraçao a revisores da obra ••••
c) Despesas diversas ••••••••••••~ •••••

200 000,00
20 000,00
20 000,00

240 000,00

Rio de Janeiro, de abril de 1959

4roL~,
Almir de Castro

Diretor-Executivo do CBPE

Aprovo.

~'4i,~
AníSio~"ie!~ra

Diretor Ger~v CBPE
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( ,Plano do Manual - tiOCurr~culo na Escola Secundaria" - (Para
administradores escolares e professôres secundários)

Ia Parte
Capi tulo IQ - O Estado atual da Escola Secundária

no mundo, do ponto de vista de sua filosofia e objetivos •
.Capitulo IIQ - A escola secundária brasileira. Con

ceito legal e realidade funcional.
lIa. Parte .

( ' , .Cap~tulo 12 - Curriculo da escola secundar~a. Nat~
reza e funções. Evoluçãe de Conceitos. Do curso de estudos às

A Hexperiencias discentes sob a direçao da escola.
Capitulo IIQ - Curriculo no Brasil. Conceituaç~o

prevalecente.
IIIa P'arte

( (ACap~tulo IQ - Cultura e Curr~culo. Forças SociaÊ
, N ,atuantes e conhecimentos incorporados a composiçao-do curriculo.
. .

( ,Cap~tulo IIQ - Cultura Brasileira e Curriculo. Os, ,condicionantes socio-culturais e os conhecimentos tecnic~ incor-
, -porados a sua composiçao.

Iva Parte
Capitulo 12 - As estruturas curr1culares vigentes

, Ana escola secundaria contemporanea. Filosofias subjacentes. EZ
posição critica.

Capitulo IIQ - O curriculo à base de matérias (sub-
ject centered curriculum).

Capitulo IIIQ - O curr1culo nuclear (core-curricu-
Lum) •

f "Cap1tulo IVQ - O curriculo a base de projetos (Ex-
perience centered curriculum).

( A." .Cap~tulo VQ - Tendenc~as, tecn~cas e procedimentos... ,na reorganizaçao do curr-í.cuto ; .
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Vil Parte.
Capitulo IQ - Administração e avaliação do Curric~

,
10 na escola secundaria.

Capitulo IIQ - O treinamento de professôres e as
mudanças na estrutura curricular.

f ' "Cap~tulo IIIQ - O enriquecimento do curriculo. TeS
nicas e recursos.
VIa Parte

f 'Cap~tulo Unico - Bases para a
e experimentação na organização curricular
brasileira.

pesquisa, avaliação,da escola secundaria

Rio de Janeiro, IQ de abril de 1959

~VbJayme Abreu

,.-


