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Dr. Anísio Teixeira
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
Ministério da Educação e Saude
RESTA

Prezado Dr. Anísio

Teixeira:

Tel o conceito que desfruta e figura de Anísio Teixeira
entre quantos, em nosso país, se preocupam com os problemas da Eder
cação, que consideraria uma honra invulgar colaborar em qualquer
Ao ser con—
empreendimento a que estivesse ligado o nome de V.S.
possibilidade
quanto
e
sultado verbalmente pelo Dr. Gustavo Lessa,
de participar do projeto dos manuais para os professores secundários, fui, entretanto, forçado a mostrar a impossibilidade em que

encontro no momento de assumir novos compromissos. A visita que
ocasião de fazer a V.S.,em companhia do Dr. Gustavo Lessa, dei—
xou entrever ainda melhor as vantagens que as relações de trabalho
que en viesse a estabelecer com 9 eminente educador poderiam trazer
para a ciência a que desde eêdo me dediquei integralmente. Conven—
cido como estou de grande valor educativo de Geografia, muito me
sensibilizaram & simpatia com quê V.S. acompanhou a minha breve e
informal exposição s6bre o papelf o conteúdo e a posição da geogra—
fia e o apôio que manifestou as ideias expostas.

me

tive

Ham podia deixar de lhe ser agradecido pela promessa qse
qualidade de Diretor do I.N.E.P., de colaborar com o Centro
de Pesquisas de Geografia do Brasil da Faculdade Nacional de Filoso—
fia, mostrando compreender de forma penetrante e completa os objeti—
vos e as possibilidades de tal instituição.

fez,

na

tudo isso, porém, não desapareciam os meus compromissos
Achava—me, assim, solicitado, por um lado, pelo desejo de
uma colaboração com V.S. e, por outro, pelo receio de assumir
um compromisso que pudesse não cumprir dentro do espaço de tempo esti—
pulado. Tenho pensado muito sobre o problema e cheguei à conclusão
de que devo manter o ponto de vista
de que é mais prudente de—
embora penalizado, a oportunidade de colaborar em teo interese
santo e
empreendimento quanto será o preparo dos manuais para
Com

anteriores.

iniciar

clinar,

inicial,

util

professores secundários. Assim fazendo, motivado tão somente por es—
crúpulo que V. S. e o Dr. Gustavo Lessa certamente compreenderão, faço
os melhores votos para que seja coroada de complete-êxito a iniciativa
e que noutra ocasiao me seja proporcionada a honra eeo prazer de cola—

borar

com

V.S.

Aproveite

a

oportunidade para reiterar a
alta consideração.

de minha mais elevada estima e

v.s.

Atenciosamente

Cópia ao Dr. G. Lessa.
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Hllgard O'Reilly Sternberg
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1953

Exmo.-Sr.

Prof. Hilgard O'Reilly Sternberg
Rua

Real Grandeza, 182

—

casa

5—A

Kggga

Prezado

Prof. Sternberg:

informa o Dr. Gustavo Lessa, o
ano passado o Dr. Anísio Teixeira e êle empenharam vivos esforços Junto ao Prezado Amigo para que se incumbísse da elaboração de um manual de geografia destinado a professores sg
cundarios, tendo plena liberdade em relação a programas. Fisua
caram os mesmos desolados por não terem podido obter a
da
colaboração, compreendendo embora os motivos penderosos
sua recusa.
Espero que a situação agora seja mais pro&&
pícia à uma renovaçao do convite/'e pois a faço na esperança
do exito. Se assim for, peço telefonar—me para o enderêço
abaixo narcando um encontro.
Conforme

Abraços

Dr. Mario P. de Brito
Av. Marechal Câmara, 160

me

cordiais

—

do

salas 901/90h

-

Tel.h2»1h77

~

UNIVERSIDADE DO BRASIL

FACULDADE NACIONAL DE FILOSOFIA

CENTRO DE PESQUISAS DE GEOGRAFIA DO BRASIL

Rio de Janeiro,

7 de

abril

de 1953.

Sr. Gustavo Lessa
de Estudos ledagógicos
Ministério da EducaçãoKame.

Instituto Nacional

Exmo. Sr.

Com

relação

solicitação que me fez há tempos, apraz—me
curriculum vitae do Erof. Orlando Ribeiro,
à

encaminhar & V.S. o
que acaba de chegar às minhas mãos.
Sem outro assunto para o momento, aproveito o ensejo pa—
ra renovar os meus protestcs de elevada estima e consideração.
K

~~

/

Hilgard O'Reilly Sternberg

Diretor“

CAL. DEME

Rio de Janeiro,

1 de

setembro de 1954

Prof. Pierre Monbeig
Departamento de Geografia
Faculdade de Filosofia, Ciencias
Caixa Postal 8.105
Sao Paulo (Capital)

Prezado

e

Let

s

prof. Monbeig:

' egado ao seu conhecimento, a
ttalvez já~~~~
Teixeira, diretor do Instituto
CALDEME, criada por Dr. Anisio
Nacional de Estudos‘@*at; -icos, vem há tempos promovendo a ela—
~~—r os professôres secundários
boraçao de manuais dfstinadoc

~

Como

~~
Em

tres

eral,

das Facul

“

~~

temos co vidade para êsse
os»

~~

ia.

objetivo

za Lima para o de português;

mes—
A

na Bahia,o

professor Van d \Ha en para o de francês. 6 conteúdo dos ma—
nuais nao se limita & indicaçoes metodológicas, abragge também a
matéria a ser usada pelo professor.
maVenho convidar a V. S. para elaborar o plano do
nual destinado a professõres de geografia. Após a aprovaçao dês
te plano, celebraríamos um acôrdo para o preparo do próprio ma—
nual. Neste acordo se especificariam remuneraçao, prazo etc.

CALDEME

E muito natural que, antes de aceitar o
convite,
V. S. queira ter um conhecimento mais amplo dos objetivos
da
obra e das condiçoes de sua elaboraçao. Caso pºssa vir ao Rio

por um dia ou dois, providenciaremos & reguisiçao da passagem
por aviao. As despesas de estadia correrao também por nossa
conta.

Dr. Gustavo Lessa, que assistiu
Rio, ser esta a base do ensino de
V.S.

~
~~

Estou certo de quª * .S. acedera ao nosso convite
:ssina .o: serviço à causa da educa—'
prestando,aesím, mag
neste
paia.
çao
A:
.

'

sível,

subscrevo—me com

muit. aprêço'

Mário P. de

GL/hoa

rite

São

Paulo 18 septembre 1954

Cher Monsieur

Je vous

_

le retard

J'ai

que

prte

de

mis á répondre à votre aimable

bien vouloir excuser

lettre

du 19septembre.

Plusieurs voyages d'étude m'ont retenu hors de São Baulo st seule la
grêve de nos étudiants me permet & 1a fois de me reposer at de vous
éeríre.
.
En príncipe J'aecepte volcntiers l'invitation flatteuse que vous
avez bien voulu me faíre;c'est toujours pour moi un devoir et un plqísir
que de collaborer au dêyeloppement et au progrês de l'enseignement et de
1a recherche géographlgre au Brésil.ﬂ& C'est pourquoi,malgré tout le
,

prograççe de

travail qui m'attend

peux refuser d'examíner Votre

pour les années 1955 at 1956,Je ne

proposition;

Il y a cepeﬁdant une ditfíeilté préalable dent

témoigne
cette lettre et dont Je m'excuse.C'est quelsí Je parle eonvenablement
lo Portugais,3e ne suis pas en mesure de l'éerire aussi oorreetement

Tatil convient

pour une publication.11 conwient done d'enitsager lg
braduction de mon texte;au cas oh cola vous paraitrait possíble,je vous
proposerait le nem de 1a Professora Maria Conceição Vicente de Carvalho,
licenciée et doetenr en géographie,qu1 a été an excellent professeur
secondaire au college Mackenzie et gui a tgqxaillé awec moi comme
assistants a la Faculté de São Paulo gt m'a.largement aidé a rédíger
deux petits manuals secondaires publiés chez José Olimpiorhkkx;
Mlle.Vicente de Carvalho est actuallement fonctionnaire as Conselho
Nacional de Geografíaâà Rio de Janeiro;
serait indispensable Tue vous me donniez des précíeíons
sur la conception même du livre;;t J'avoue ne pas bien me rendre compte
de 1a possibilite de composer un seul manuel pour toute 1a série et Je
serais tres heureux de mieux connaitre vos points de vue.Voudriez—vous
me faire savoir ei je peux eller Vous voir à Rio le 7 ºctobrer Mon
programme d'excursions me rend difficile d'aller à Rio gaunt cette data

Il

et d'autre part

Je
En

dais retourner en France avan$ 1a fin du moisã
espérant avoir la joie de collaborer à votre trªs

heureuse entrepríse,Je ions pria d'agréer,Monsieurp,l'assurance de
mes sentiments trás dêvoués.

&, W7
IG.
)

Pierre

MOE

CALDEME

Rio de Janeiro,

27 de setembro de 1954

Prof. Pierre Honbeig
Departamento de Geografia
Faculdade de Filosofia, Ciências
Cªixa Postal 8.105
Sao Paulo (Capital)
Prezado Professor:

satisfeitos

intera-sse qu;

.monfiar-lhe.

Letras

~
~

Recebemos sua
do

e

~~
arta

wºw

de 18 do

;ou pela

tarefa

e

fiaamms muito

que

dªsajaríamos

»ui no Rio no dia 7 de outubro

'nto, procurar

~~

zeiro

corrente

& Compaghia-Gru—

Sul, aí em S:o Paulo, fois a autorizamos a fornecer-lhe uma
passagem de ida e volt, até eat— cidade. Outrossim, é conveniente
do

~

estada, congersaremos sôbre os pormenores,
execuçao do plano do manual.

—1he a

Mário P. de

MPB/hos

Brito

UNIVERSIDADE DE sÃo PAULO

Faculdade de filosofia, Ciências e Letras

CAIXA POSTAL, 8105
São Paulo

sao Paulo 1 de outubro

Prezado Dr .Mario de

Brito

Recebi hontem sua carta de 28 de
eorrente e venho confirmar minha visita para a proxima quinta—
feira âia 7 de outubrome acorâo com o seus amavel pediamteme
a liberiide ãe indicar—lhe que estou acostumado em ficar no

Hotel

Novo Mundo.

Terei muito prazer em estudar com V.S.as ques—
thee referentes ao manual/4 O professor Mario ée Souza Lima ja
me orientou bastante.
Aguaràndo o dia 7,8ubscrevo-me com muito
aprêçe

Mª
Pierre

Cod. 18

MONBJHG“.

/

