
são Paulo, 13 de dezembro de 1957

DIRETOR - GERAL

Prezado amigo
Dr. Jayme Abreu

Saúde.
De posse de sua carta de 10, pa~

so a lhe dar resposta, com compleme~to ao QOO
lhes dirá o Joel Martins, hoje em voo para a
Capital Federal.

Nosso empenho na vinda do Mestre,
não se coloca no plano de vir~êle advogar ou
apoiar um plano (ainda em esboço) d~ medidas
práticas, de caráter imediato-e de ambito
mais_administrativo,,,para um ano de-adminis-
traçao em fim de governo, do que o desejo de
tê-lo aqui, entre seus companheiros de 1932,
para receber a homenagem que vamos tribufãr
aos Pioneiros, no 25º Aniversário do lança-
mento_do famoso Manifesto. Além di~so, sem
ocasiao de ouvirmos mais uma conferencia ma-
gistral de quem tão bem sabe interpretar a
realidade educacional brasil~ira, tudo den-
tro do programa de comemoraçoes do jubileudo
oportuno documento.

Dia 20, às 13 horas, g~ande alm~
ço de gala, oferecido pela Federaçao das In- .
dústrias de são Paulo aos Pioneiros - Falar~
o Presidente Dev1sate, oferecendo a homena-
gem e Dr. Almeida agradecendo. A noite, na
sessão de encerramento do Seminário, a confe
rência do Prof. Anísio. -
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Quem sabe então se o Governador,
que deverá estar presente ao almoço e à sol~
nidade final se disponha a incluir a .Educa
ção no seu plano de realizaçõe~ de 1954. AI
é que nos caberia ver a extensao e a nature
za d~s medidas ...que poderiam ser adotadas com
o apoio do Governo Federal, através do lNEP
e do-C.E.P.E.!· O qtie desejamos é que a Edu
cação seja alçada a um plano em que nunca es
teve e pelo preparo do clima ligado às come
morações e do almoço, tudo leva a crer que e
chegado o momento mais propício para a presen
ça do gruEo mais dinâmico e ativo de cardeais
da Educaçao para alcançar o fim almejado. Por
isso é que estamos insistindo.

G- Bem, quanto ao nosso projeto,ape
sar do excesso de trabalho, não descurei. Jãt4:nhe fi rme 5- as pzorae.aaaa de e.Lemerrt.o.avdc
mais alto nível - Tércio Emerique,Luiz Dama~
c2 Pena, Emi!io Simonetti - de uma colabora-
çao na redaçao final dos capítulos. Além Ado
Solon. Espero também resposta do Prof.Leo"Q..!
das Horta Macedo que virá ter comigo por es
tes dias para combinarmos em que me poderá
ser útil.

Conto escrever-lhe por miúdo tUID
quanto ao_projeto se refira, inclusive a s~
plementaçao necessária para que a 28 de fev~
reiro o nosso compromisso seja integralmente
saldado. Venha e traga o mestre para o día r

20. Um grande abraço do

~~
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Rio de J·aneiro,·3 de abril de 1957

Prezado Arligo
Prof. Carlos Ma.scaro:

•..Confirmo nossa.s cartas de 14 e 18
dê Março das quais ainda nao obtive sua respostt::1.

... Vou relacionar os assuntos par os
qua.í.s peço sua a.tençao e breve pronuncionamento:

a) L. Damasco P nna - já deve estar em seu poder a
entrevista prometida até fins de arço; certo?

b) Solon e a desobriga de seu compromisso de honra
comnosco?

c) Laerte? sinfonia inacabável n~o é possivel ••• to
memos o que está feito!

d) Raul? pronto?
e) Adelia? acabado?

N f) 08 capitulos (seus) do financiamento e da admi -
nistraçao?

g)
h)
i)

planejados?
solicitado ...ao Querino?
e informaçoes pendentes, para o projeto?

Se alguns dêsses itens podeIIle tar
agora atingidos por sua azáfama final do congurso (os que re-
presentam tarefas peasogí,e}, a.q'Q.elesque estao cometidos a ~
ceiros, evidentemente nao esta.ra.oatingidos por essa situl?çao
anunciada e podem ser cuidados.

os mapas
o artigo
os dados

Peço-lhe conseguir e enviar a mim-
enderêço novo do CBPE (Voluntários da Pátria, 107) -

1 - lei orçamentária estadual (1957) (1956) (1955);
2 - lei orça entária municipal (1957) (1956) (1955);
3 - os d is t'elat6rios últimos publicados pela ede

raçao das Indústrias de S~o Paulo (1955/26); -
4 - os tópicos do "Estado de Sao Paulo" comentando a

conferênoia no CRFE, do PrQfessor Anísio Teixeira;
5 - a documentaçao relativa ao recente congress 'de

licenciados da UoS.P., as conclusoes a que chegaram e as_inv~
tidas - protesto, publicado pelo grupo adverso, na questao de
ensino religioso.

AQuanto aos tres primeiros itens en
volvem urgente interêsse n~o s6 meu como do Professor Anísio-
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PoS. Abraços ao Querino, Brejon e mais amigoso Como vai o
ORPE por aí? Peço-lhe conseguir do Juarez resposta à
consulta contida em nossa carta de 13 de Março, sôbre u
ma dúvida surgida no seu ~rabalhoo Que é do relat6rio-
final do Mestre Almeida sobre o congresso de Ribeirao
Prêto?

/MGC

•
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Rio de Janeiro, 24 de abril de 1957

Prezado Mascaro:
Acuso suas cartas de 21 de Março e

12 do corrente, com os volumosos anexos respectivos.
Continuo na interessada expectativa

de ,receber o material completo do Con~esso dos ex-alunos da F~
cuIdade de Filosofia; o texto do convenio e o regulamento para
funcionamento do Co16gio de Aplicaçao; artigo solicitado ao Que
rino (mais ou menos algo assim ~omo "Da necessidade básica _de
precisao termino16gica em educaçao"); relat6rios da Federaçao
das Indústrias; ~xemplar da f'amosa: 't'ffiesôbre "Município e Ensi
no no Estado de Sao Paulo", para pretender talvez dar-lhe aindã
as modestas achêgas de meu comentário; entrevista do Penna.

Quanto ~s colaborações do Solon, Ra
ul e l,aerte estou confiante que a esta hora já estejam consigo~
sendo precisoiinsistir com o Laert~ para dar o que estiver ~12, n- altura ~ que estiver. enao leva dez ~ ••• e nao dáoo.

Creio qu~ a revis~o do capítulo do
"Financiamento" já o ponha em condiçoes •.•de traz~-lo em minha I.Jr2
xima ida a!; quan a ftAdministraçao" e Estatística Estadu
al, Municipal, a educa ao articula vejamos o que você já po:
de antecipar de sua entrega. - ..Estou grato ~s informaçoes sobre a
Mazzei; era o que pensava. Claro que ela e a Adélia devem CO!!
tinuar servindo aos seus estudos, especialmente d de nosso pro
jeto. (Pergunta à Mazzei se recebeu minha carta de Março, 31)~-

O livro do Mestre Anísio onde está a
conferência de Ribeir~o prêto ainda n~o eatá editado pelo Jos~
Olympio, mas a conferência para o comentário do Querino pode ser
encontrada pub1icada no folheto mimeografado do Congresso de R!
beirao~ na'Devista do lNEP, como creio que você sabe. -Quanto aos dados e informaçoes pen-
dentes de v~rios serviços, trabalhos de desenhistas de quadros e
organogramas s6 posso admitir esteja tudo obtidot afinal, para
nosso projeto.

•

•..Nao sei se fui indiscreto em anteci
par ao Mestre Anísio ~ notícia de seu po§sível convite, como p~
fessor de Administraçao Escolar e Eduoaçao Comparada da Univer-
sidade do Brasil, para integrar essa banca examinadora de dout2
radoo
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C. B. P. E.

Rio de Janeiro,
10 de dezembro de 1957

Meu caro Mascaro:

Anisio passou-me às mãos sua bela c rta e oficio do
ti Sesi" para considerarmos juntos o ssurrto ,

Como êle lhe demonstrou exaustivamente,no que es -
creveu, a soma de compromissos consecutivos, inadiaveis e im -portantes que tem a enfrentar ness s dias, impossi2ilita 11-:
teralmente sua ida imediata, muito a contragosto dele. Como,
somos poucosS

Li o seu plano e ach~i-o bom na medida em que bus-
ca melhorar e dinamizar a educaçao paulist dentro da estrutu.
r legal existente.

A mim porém me parece que 2 caso é mais para refo~
mas estruturats rofund s na organiz çag da Secret ti , nos
p~ocessos de financiamento e partieipaçaoNna edueaçao, no exe~
cicio pleno da autonomia que Constituiçao concede aos st -
d~s para organizarem seus sistemas de educ..ação 1.. na ree§trutur~çao docente e adnúnistr~tiva na Se~retaria..,etc.ge.o Govetn qte;ligar o seu nome, coraj,!osamente,a educaçáo paul~sta, nao era

.ecm os andaimes, nem pá1iativos apensos a uma,estrutura S1ue
eila nos alicerces que o conseguiral O c so ~ de salvaçao u-
blica e/de e~ucação p ra as ~ecessid des de um desenvolvimentoirrefug7vel a nossa sobrevivencia e não o de enxertos melhora-
dores t1mido~ de uma estrutura endogenamente vicio~a. Não
creio que Anisio tenha maioIes "el.ans"por planos t1midos ..•e
compLacenbes num caso j co ° esse. Imagino (uma pura cog~taç ominha) que talvez voce o motivasse para uma discussão aa no
Centro,. com <1 Fernando, com ele (eu gostaria de assistir) e I~(.•

com o ~ecretario? de um plano mais radical e.mais elaporado •
cuj as justif1cat~vas e es~oço i 1e1al, conhecessem p'reviQlllente
os participantes da reuni o. Ai e~tao, depois de acordados os
pontos de vi~tat creio ser mais viav 1 conseguir o total apoio
m terial e ~ecnico do INEP e CRPE a/esse lanejamento ~ esmo
talvez poss~vel que ° Fernando e An1s10 fossem com voces endo~sar com a sua autoridade pessoal e material o plano, ao Govern_
dor, com suas chancelas pessoais e das in3t1tu1çõ~s qu.e dirige~
O INEP tem a aplic r (confidencialmente) em 1958 um bilhão dç
~ruzei1'2S e apesjr do dever de assisti:b ags Estados-pobres, a
Lmportancia de Sao,Paulo justifica, atençao ao seu problema,
que, ao nosso ver e..naclonalmente grav:er sério e agudo , '

V· • ,.~, com pejar, que voce nada me disse ate agor s~
bre o nosso projeto, sobre o que conseguiu do Solon (ou pen )
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sxo PAULO

são Pau ~J.. u_ , ...,ue rr-vcm ro

Só hO,j e estou err co ndir:õe s c_e acusa-' recebi nen to
r'le sua s duas ~,1tiT"ns cnr ta s e. Io ce"Jograma, "':;0'"ns :r'plati vos à
S'2. próxima vipr:;em a S'&.o""3p10 e [10 no s co "c r-u'l.osc " "' 0 ~,.,to.

,--esie;naco
~r1uc~""-ao~ ...- (.::: ,

novcme nt o Darf' a8?'m:il" o r"'i::- ecão to Deo8.:r'tamento c"..e- ",,-
eco .....Y>E'''''t;.~ de una irr~os~ çno D. c:.'lA "'20 ~~uc_e

Ré. maã s 2.e e e í.s ne s e s oue .....0
A

c eb í, U:-, c orrv: ";r- in8i~+-:;r..tf.'" -f'.'~'" er~e c['-"':-o J c('l:l~ri+e ele quo de-
clinei '~f>rFl"'\oc"'.el"t'rl::0nr'l.e"C'{'('I; "."'~t':i_s ccnprorn eco e a cue "s+u.va
preso. Para sair ~on eS~0 tan ente, o esforço fc~ g 2n~e e o
maí.or- ar-gunen to foi o de cue estava eniol~ado na rE' aç2.0 :'1 '10.1
da tese e r_01,tor8ment o. Há qut.nze c1.ies f _ tP. novo chama o ao
ga,inete do Secl"etro~10 da E~~caçeo e de e ouvi uó convite-apê10
no sentido e n8.o rnaâ s onor er:lba:r'aç09.~à icljPal~[, o De::'Jartamento.
Resisti mais. de uma semana, lev0ntei objeçoos ô.e tio õ.a a or dem,
lembrei outnms nomes, mas o 1·1 ni s rr-o Pau l.a Lima fico't ~l"re _uti
vel e não vi outra altennaniva se não concordar, após o aS<1en-
temento de a1['unas condições- Hinha designagão saiu om tngo e
devo asnun1 r o cnggo ~1('1je J as 15 horas.

Quando ao n os so ")ro,.e~o, e sper-o cue com sua v n
~ A ~

(ta e s+e 1:19S, pstrJ:''='mos em cr-ndã çoe s de ace-rtar '0 as as !'1e~i os
~ , ,

necessárias a conc11..18801'0 tY'[1~'a'ho eu a sorte tojo ent'V>o""ueas
no s s as 1""'ãos. Ní nguêm Lament a mal s que eu te.o Lonco a t+azo e te.o
f .•.. -!- 1 - .... J,.." .• tr-oquerrt e s 1"1"0 e açoe s , mas pen so que a mena es ca a v i s a.

Q,".anto ao clontorr-mento 1 ag' ar-do impaci ente J proo-,
cupa do e nervoso o fi"Y'lan te _ia o em'hD.'te te cã 9 vo , Je. f z as u-
as su sidiár as: Economia Poli t tca e Ri stóriD e Filosofia da E-
ctllCfÇ 8_0, tendo siõ_o bern suce-i i elo• r,;s(i:'revl aois tr,.,1"'al~os ~Fina!l
ças Municij'ai s e pr ~lenas do ensino no B!'[lsil e História das
Dele:r'cias ele Ensino cO"'O SU"'>sí""io o..,?-,1;-, a õiccuscão do :çroh ema
r:_D. c e acei i;r~ .1zan2o "'.0 distema e sco l.ar' '")8. lista) e preparei dua s

MOD.1<J
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SÃO PAULO

MOO.10

dissertações: (Intervenc:on smo Nact onr L e Csus"'s atl ais (Ias
A , ~

dJflclencla.s 00 ensino '~Y'inario em ao Pau Lo }, Foram paradas
li

dunas,previes de efesa os tra~plr.ns escritos e orais que
à.llrpnam nai s à.e t!'os hor-r G c adn uma. Ago!',,:! só resta a <1er-
r-ade í.r-a prova en que +;eré1-r,t na h~'1CEt, além ele Querlno,Laer -+e e Hugon, :Moie .018 g+r nde s T1es~""esAn. s10 e Milton.

Mando Q exemplar reclamado (ta tese. A demor-a fo.i
a fal tfl de cOl"J:>es")r'lnd.êncie.de minha par-t e e o atre.zo enm que
me forrm entregues pela oficina. Conse~~l ~etlrar de iniciO
as cóüias necessárias a bnnça. As den~is em núoero apr xima-

; ~ , ~
0.0 de vinte, ao agor-a à que 8StOU fazen.o chegar as mao s de
oolegas e amigos a quem desejo d stinguir coa as primicias
dêsse meu »enoao esforço i·~telecúttal.

Qu"'ro dever-lhe n!::.is ub a gen'cileza ~ntegralr.1ente
baã ana ; consee;'ür-ne un exernp Lar- ?.o Diário do Congresso aue
publicou Olp .hllcar o discurso do Rôr1Ulo de Alrneida, fala
recente creio eu, a r~speito da "crise das ~~ll~es brasilei -rasll• O Dié.r o ele sã.o Paulo de hoje pub L oa um bom comentá-
rdlo sôbr-e o di scunso , na secção "Forum Econonico e Financei-
ro", de r-e s+o nsaba 1J.rade de Geralo.o Banas, econotü.s t a , Il1B
outro 18.8.0 ,:espero que, não õ.emor-e com seus oportunos e au-
1!?orizs.dos comen tàr í.os sol' r-e o neu "Municipio e 'Snsinoll• P"l'C-
tendo que me o.ê ar-gunerit os '8ura 8. de r eaa , antes de corrt r-Ll "ir

maí s
Parece oue Que:::oino

exp..mí.nador es , a 'fixação
vou ao né .ico à procura

- r(I .••••~ ••,'")~ ~ , 1J de;:;uóe.l...L...a, apos conSl~_G8 aos -
a tarde de 19 pore a defesa.

dê um exame ger-al, e de U:.1 proce~Hoje
80 8 equa .0 de 11dopagem" •••

Esperando então nosso e~contro e a solução defini-
ti va do +el,'-!o co r:1P""O'I1' SGO 10 nos se "Vanguarct" pecagórlco-
paulista, a'l;raço-o co:"dialmentc.

Disp oriha sempre <10
oAt- Admºr.
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Rio de Janeiro,8 de novembro de 1957.

Meu caro Mascaro:

Cànfirmo minha c rta de 30 último da qual não
acuso resposta sua.

Dese panho de tarefas várias do CEPE erp.São P ~
10 e desejo de conci1 ar todos meus assuntos es ecificos ai -
referidos na carta acima citada, - com o assis~ir sua defesa
de,tese, fizer m com que tran~ferisse e~ pri~cipio para 19
proximo (sujeito confirmaçao) minha 1da ai.

Anisio me diss~ não ter fixado ainda a data em
que lhe será pos~(ve1 ir ai lhe arguir e que pens dedicar
amanhã e de ois a leitura de sua tese.

Mostrou-se al~o surpreso de não ter eu ainda
recebido o que eu atribui qualquer fator independente
sua vontade.

ATodavia c9nfesso-me sofrego emf recebe-1a, tanto
mais ~uanto, no conteudo geral ao menos, depois de defendida,
havera de integrar nosso cabu10so projeto., A'Pelo que falei com AnIsio, creio que ele marcara
sua ida para a semana de 17/24.

Quanto ao mais, peço sua ~spectal atenção para
s espectativas a qUEj aludo eu minha ult~ma carta, pois creio

nada mais ser necessario repisar quanto a situação de nosso
projeto.
e a voc~, j~~~ ~~mm~~sv~~~~i~;St~~~~ ~~i~~ ~~r~~b~~~~jon
provas, d'sponha do, seu de se pre,

a
se

\ Jayme Abreu
\
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Rio de Janeiro,30 d outubro d 1951

Meu Prezado Mascaro:

Vi ontem o convite da Faculdade de ilosofia para
Anísio integrar a banca examinadora do seu doutoramenm.

g preciso que voc~ me avis com qntecedência qu~
do será a defesa de tese, pois preciso assisti-la.

, O Joel Martins ....deu-me ontem noticias de que o So-
lon esta m rcad na redaçao d um novo manifesto de educado-r~s, no caso, aqueles que as lam o dos p1oneir2s da educa-
çao renovada,aser lançado a proposito de comemoraçao de data da
entldad prof ssoral que presid •

.•. ão lhe tenho escr!to s2bre o osso projêto.e nos-
a situaçao no Centro em relaçao a ele sobre as dec1§oes do

Centro a respeito, por achar que não mais é o caso de por nadana carta. Tudo que poderia dizer, já foi dito. Para que repe-
tir?

,Salvo aviso expresso em contrário, devo estar aí
no,dia 12 proxi o,pelas 15 horas, em sua sala na Fac. de Filo-
sofia ara voltar 14, por volta de meio dia.. -Conto rec ber toda suas contribuiçoes o nosso

abalho, bem como a comprometida d Solon e se poss vel a doLaeut. D qualquer mogo, como voce sab , não é mais posS1vel
delongar a sua elaboraçao para pro reogar prazos .de entrega de
contribuições.

Temos de tomar dec'sões finais: sair como foi pré-
v1stoJ_ sair reajustado quanto a previsão inicia;!.de sua exten-
sao; nao sair. . , .Voce ja pensou como dados, impressoes envelhecem

ssa delonga?
• Com os eus cordiais abraços ao Querino, Brejon ea vaca, di ponha do, seu de senpre

P.s. - Sou que o
ao Centro.
feiçoamento
mo.

nosso Querino saiu, as, felizmen~e, voltou
E que nesi temos agora uma Divisao - A '-
do Magisterio - e escola experimental~ ti

-



-r

...ao _aulo, 18 de setembro de 1957
gamo. SEr.
:Dr. Jaime Abreu
Instituto racional de ~studos :edag6gicos
Rio de Janeiro

.:Jr.Jaime
J~ que est~ mais ou menos em tempo de seguir meu "lembre-

te 11 mensal, aprovei to a opo r-t.un í dade para devolver, devidamente pre-
enchidas, as duas fichas que o senhor teve a fineza de enviar-me
TI or intermédio do Car1os.

Ag r-ade cendo sua atenç.ão de sempre, apresento-lhe os meus
cumprimentos mais cordiais.



C. B. P. E.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras são Paulo, 28 de julho de 1957.
CAIXA POSTAL, 8105

São Paulo
Prezado amigo dr. Jayme Abreu:

,Saude.

De posse de suas duas cartas, respondo-lhe sem
demora.

Grato pela remessa do material sobr-e delegacias
de ensino. Já tenho o trabalho sobre o assunto, que vai ter tema'
de matéria subsídiária no doutoramento, quase pronto. Sua remes-

_ A
sa cha~ou na hora para a demao final. Por t~do o mes de agosto
~reio que desencantamos tão demoradas provas~ A carta do prof., ,Querino ao Mestre ja seguiu a semana passada. Oportunamente'ira
o oficiO da Faculdade,acertando data e capeando o trabalho.

Quanto ao ceu-do limite do projeto são Paulo,
quero ainda uma vez--di-zer-lhe que não tenho abandonado o meu pr0-,posito de terminar a part& que me cabe. De minha parte pode es-
tar certo de que farei o que em mim estiver para evitar o apelo,
t soluçã.o da letra tld" das resoluções da Dir~toria Geral do Cen-
tro. ,Assim e que lhe posso anunciar estarem oom todo
o material ordenado os quatro capitulos - Sistema, Administração
Financiamento e Estatística. Fiz os pr~meiros ajustes no referen,
te ao ~istema e entre~eui à datilografia. Os demais conto pegar
para mais um arranco que penso pode ser deoisivo. Te~o tido
rppetidos- enc on+r-o s com Adé1-ia e i. Aldahtr, outa atuda tem sido
muito boa. -O lamentável é que nem sempre o tempo tem corrido a
nosso favor. Com a operação de minha senhora~ perdi mais-de uma,
quinzena, mas a intervencão já se havia tornado inadivel. Feliz-,mente tudo correu bem e ela esta em franca oonvalescença. Grato
pela sua mani~estação amiga a respeito.

Quanto 80S compromissos do Laerte e do·Solon,
ambos ausentes, espero -oodel'dar notioias oportunamente. Não os
vi durante estas rérmas, o que lastimo. As promeçsas do Baul de
Morais penso que devemos pô-las no rol dos compromissos não cum- ,pr-Ldo s, estilo .ros o de Deus, que agora esta. 8.dvogl9ndoa causa da
velha. at~ta natrur-a'lí.aaôa z oã.ana .roaan Lowell •••

Cod.18



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
CAIXA POSTAL, 8105

São Paulo

Embora haja tais contratempos, vamos empenhar-
nos por que tudo termine a oontento. Partioipo de seus constran
gimentos e,no que -me toca, sinto a responsabilidade ~
dos oompromtssos que aesuroi e1'vou desdobrar-me para não desme-
reoer/~ oonfiança de quem tanto me distinguiu e continua dis-
tinguindo oom provas de apreço e consideração.

Agradeço a sua revelação confidencial aoerca-
dos cursos de aperfeiçamento do O.B;P.E. paulista e a UNlSCO.

Se~ue o boletim de Adélia assinado.
Querino, que a~ora é diretor da Faouldade-de

Filosofia a ser instalada em Marf11a, retribue os abnaços. No
, "1proximo Anaembi deve sair~o comentario dele sobre o magn~fico

nEduoação não é privilégio. Penso que êsse trabalho de Mestre'
nls~o ainda não teve o seu c entarlsta completo. De mim, a-

cho que a palavra e a ação de Anisio estão colocando a Educação
na posição que ela deve de direito ocupar nos planos ~overna-I
mentais, mesmo sem ter tido as honras, até agora de ser eJ&r1.~1-
da em termo de um blnónio ou trinômio eleitorá1l. Além diss ,a
ele vamos dever a oolocação dos problemas eduoaoã onaã a em .tãIJ

- " !ob.1etiva e completa pr-o jeçao que a nãnzuem- ser-a 1 oito esque-
cl~oS ou desprezá-Ias, ~qui para o futuro. Não pude ler o, , -c mentario de Querino, escrito e enviado a redaçao da-revista'
durante minha viagem a Campinas por causa da'operação. Disse-, ,4me que e longo e refere-se as 2 oonferencias •

•
~uardando suas noticias, esperando poder con-

tribuir nara o desanuvtamento-do olima de aprensão em torno do
nosso famigerado~ e na -espectativa ainda de seu cabograma sobre-- ,~ .•~--a visita, agraça-o com a estima e o apreço dé sempre, o

Cod.18
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
CAIXA POSTAL, 8105 são Paulo, 28 de junho de 19~7.

São Paulo
Prezado amigo dr. Jaym~ Abreu:

Saúde.
, -Escre~o-lhe na vespera do dia de Sao Pedro, para lhe trans

mitil'as boas novas que tenho a respeito do Projeto Pfmlista, como para
pô-Io a par do que pretendemos fazer durante o período de férias que se
inicia.

Temos caminhado sem interrup~ão ~2RXR trabalho de re-
dação dos capitulos a nosso cargo. A ajuda de d. Adélia vem-sendo vali
osa e d.·Aldahtr Mazzei já se está enfronhando do seu papel. A primeira
enÜDegOU-me o capitulo referente à OrgAnização Geral do Ensino devida-'
mente ordenado, com--omat-erial .que recolhemos e estava em:/meupoder.Es-
tou fazendo a revisão para passar tudo à datilog~afa. Quando esses ori~

, Aginais estiverem prontos, sera o momento de submete-Ios ao seu julga- ,
mento. D. Aldah1r está com o mater~al relativo aO Capitulo da Admin1s-
tração para ~ser o mesmo trabalho que Adé11a. Vai mais deva~ar por não
estar afeita ao serviço e por não ter,as mesmas credenciais de conheo1-

A ,mento e exper-í.encã.as , Agora telefonou-me que esta acemada , com-gripe,,mas espera vir submet~r-me o trabalho na proxima segunda-feira. Quando
o receber farei o mesmo aue agora estou fazendo com o capitulo acima in
dicado. Estou tambem t~abalhand00 capitulo do financiamento para conc16
I ",~-lo e entrega-Io a datilog~.r-l-f'a.

O atrazo em que oontinuamos,eom pezar,vem deoorrento 40s
encargos na Faouldade,40 doutoramento e mais recentemente de,moléstia
em casa. Quero dedicar o maximo das férias -ao nosso pr0jeto, dando-lhe
noticias do andamento. Infillzmente, terei que ausentar-me de são Paulo

\

a partir do dia -3, provatelmente por uns dez dias, pois minha senhora ,,]
será submetida a uma int:rvenção cirúr~i em Campinas - co11cistomia.
Nos intervalos da assistenoia a ela, trabalh~ê1 no projeto. '

Quanto ao doutoramento, a Congregação aprovou a consti-- ,tuiçao da banca incluindo o dr. Milton e o Mestre. Logo devera ohegar
a oarta com o convite oficial. Como Prof. Hugon exi~iu prova esorita
e dissertação na subsidiária, ti,requ~-oorrer no preparo de dois novos
trabalhos. Devendo o mesmo prOfessor passar as-férias nos EE~UU. rea- -

lizando conferênoias, a defesa-d~ tese ficará para agosto (2a.quinzena)o
--- rDevo ainda prepara.r·mais -dois pequenos "papers" para a subsidiaria do

Prof. Laerte. Rogo-lhe que me envie, com a urgência posei vel aquela
Cod. 18



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
CAIXA POSTAL, 8105

São Paulo

copia de um trabalho meu que lhe-cedi, sobre-aa Delegacias
de Ensino no Esta.do de são Paulo. Como o mema. que devode-'

, -senvolver e de deseentralizaçao de ensino, em nosso Estado,
penso aproveitar material já existente e ordenado. Tão logo
o tenha feito, remete-lo-ei de novo a suas mãõs.

Cansei-me um PQUCO com a pro~a de Economia Pol!tiea
que durou mais de 3 horas, entre leitura, d~ssertação e ar-
guição d~s tres examinadores. Disseram-me que era o treino
para a parte essencial que é a tese.

O livro do prof. AnisiO está impressionando aqui
também, suscitando debates e controvérsias. Tive noticia
de que um jornal de grande-circulação promoveria grande cam-
panha de esclarecimento popular e de apêlo às autoridades no
sentido de demonstranem que educação, em nosso pais, de~xou, .. , ..•.de ser privilegio. Na opiniao unanime das pessoas com quem
yenho conversado a posição de liderança do prof. AniSio vem
sendo justamente apreciada e louvada. Pertence a êle o co-
mando incontrastável-da ação governamental federal e a do
grupo dos educadores. Bem, não lhe estou dizendo novidade
e não me'devo &stend.er em consià.erações dessa natureza no
momento,mesmo que o faça como expressão de fatos •••

o apreço
Ag~qrdando suas novas e suas ordens,despede-se

de sempre, o . l~
Lv(~

com

,P.B. Da copia solicitada tenho ~ande e urgente necessidade. Grato •
•

FAldahyr diz ~ue na Bahia aindanão receberam a requisição e
pediu-me que lhe comunicasse o fato•

.

Cod. Ia



~- ---- --------

.c. iffi. IP.. 1E.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx JOtXXXXXXXX

Rua Voluntrl0 d tri, nl07 - ot

Rio d Janeiro. ,.de
li 113/57

rç de 1957

Prezad Prot-A! ahyr Cost zzei,

t rda ento - dela oart
ponder.

ou o eebl nto - 00 al
d 8 do corrent t U asa! re -

r -

inda e ar v u a
distribuir
to.

tr
re re i

junto o Seor t' 10 d
o Pulo, eu p di o.

N

N ao em fazer ntir, di cr t n-
te, a "et, 1 ç o' U oa o, ront1f1co - , od via, O
Dr. hort e anuir, ainda uma v z, prorrog ç o de u p
nênci! a!, por um ano, na orma do último xp di nt.. DesA-
deoisao dei oonheoimento o Frof. Anísio T ixe1r que anun
olou - h,{ di - estar pro ovendo e envif!.ndo O ofício reap,8o:
tivo, pelo I EP, no Secr tário de Edue çao da Bahia.

Oro! S or Carlo O ro n d
eu r sp ito, estou e rto u ~le 1h

pOB v 1, rtin nt ao no .0 proj -

a unto qu trat 1n
qulnz n d rç, figurou õ

conto e lhe pro _

cumbênela qu
ontá-1 o

ndo 1m m de obri
oportunid d

do da in -
r cumpr1-no ba, v

u •

Ja:ym u ,..
Ooor nador da Div1 ao de tudo

Peaquis ~duoac1ona1 do CB

IXGO



C. B. P. E.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rua Voluntários da pátria, n2 107 - Botafogo

Rio de Janeiro, 18 de março de 1957

Ll.mo,_Sr.
Prof. Carlo~ Mascaro
Ru~ Wanderle~, 514
SAO PAULO

Mas caro amigo: .
Foi pôr a carta no correio, foi cha

gar o seu mapa! O traço do desenhista é muito bomo AQ n08sõ
ver preclsarem08 acrescer na legenda que o mapa é de ~ Pau-
lo e as§inala.r os estados limítrofes, o que tem bastante ~ig-
nificaçao em se tratando de zonas eco16gicas que muitas vezes
influenciam.

/ ... Espero receber n~o s6 o material da:'
réuniao dos licenciados da Faculdade de Filosofia como as con
.traditas publicadas à poSiç;'o que tomaram no aesunj;o do ensi:
no religioso. Também os t6picos d '0 atado de Sao Paulo" 8~
bre a conferência do M ,stre Anísio nmC.R.P.E", ~ío Li no nA:
nhembi" , O nosso Querino ...."peleando" pela precisao terminol,óg!
ca em assurltos de educaçao quanto aos conc~itos de erlucaçao ,
ensino, sistema escolar, sistema de educaçao, estruturas admi
nistrativas, didá.tica, etco Peça a êle , para nos man.dar tl
fins dêste't~m oportuno artigo a respeito para publicarmos no
pr6ximo número da revista do lNEP u boletim do Centro, tal a

A - Árelevancia do tema. Nao precisa ser grande! Espero que e 1 e
n~o nos falte, talo interêsse comum no assuntoo

O tópico do Anhembi, •solidarizando-
se com o Mestre Anísio, está. ótimo. Sôbre o nosso projeto e.. ...•seu término, que posso mais ªizer sobre a situaçao em que me
encontro? Está em sua conoiencia •••

..•Abraços a. Querino, Brejon e voce do
sempre seu

.v-.
ayme Abreu

/MGC



C. B. P. E.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rua Voluntários da Pátria, N2 107 - Botafogo

N2 79/57

Rio d Janeiro, 13 de março de 1957

Professor N

Juarez R. Brandao L
Escola de Sociologi
Ru! General Jardim,
SÃO PAULO

a
olítica
2.

Prezado Prof. Juarez R. Bo Lopes

Cumprimentos muito cordiais.
Eatamos passando às suas m;os umNa

das c6pias do seu trabalho - Zonas Eco16gicas do Estado de Sao
PaulQ~ ap6s o serviço mimeográfico. •..Lendo, pQr essa ocas í.ao , mais uma
vez o trabalho, tivemos nossa atençao despertada ~ara dois pOQ
tos que nosNlevantaram dúvida. Solicitamos para eles sua pre-
ciosa~atenç~o, no sentido de serem retificadas as passagens m
questao. Sa.o elas:

li) Na p~gina 12, final, 8i ZQ
na, dos Campos C rrados: está indicado 'como de 12 Q número de
municípios que integram e sa Zona; mas ao lado estao relacion
dos 14 nomes de municípios. A soma total do números dos muni
cípiosrdá justamente 435, que ~ o total do Estado, entendendo-
se que n 8i Zona existam 15. Qual será o município ausente?
Mesmo consultando=se o mapa das zonas co16gicas, quanto 8-,
contam-se 14, e nao 15 munieípios. Como resolve ?

N 2i) Na p~ina 75, final: rep~
te-s a palavra algodao, ao lado de caf~ e pecuária, como_senn

de nor importância; mas a fr se anterior diz: "O algodao pr
domina na economia rural". Parece-nos, pela l~itura de_tôda
página, qye se deva substituir na segunda oraçao, algodao por
arroz. Nao quisemos resolver sem sua opiniao"

Temos o maior empenho em uma respoª
possível, a fim d podermos enviar seu
no Boletim do Centro Brasileiro de Pe.§

ta sua t;o rápida quan~o
trabalho para publioaçao
quisas Educacionais.
to, o meu abraço Na expectativa de seu pronunc~amen-

JA/mgc J
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C. B. P. E.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1957

Ilmo. Snr.
Prof. C rlos Corre Mascaro
RQa Wanderley, 514
Sao Paulo, ~

Meu prezado &$081'0:

".Esperei encontrar" de volta. da Bahia..em nossa reeiden-
cia tToneleros 42), correspondência e documentos seus (mapas eco-
12g1-.róeinclusive) relativos ao nosso famigerado projeto. Em
vao I o o ~

'"Em carta de 6 d Fevereiro, dei-lhe o endereço de nos-
sa residência, por isso que estávamos em fase de muda.nça de sede
d 1 ,..., lie serviçoq a que. , paraeu governo, aa serea. zou.

Est~oB já na nova sede pr&pria do Centro Brasileiro
de Pesquisas Educacionais.(do INEP), à rua Voluntários da Pátria
107, telefone 46-0631. N o é algo ideal, como",ogrande Centro
dai. (8ao Paulo sempre líder) mas com a oonclusao da.s obras de, ••• #novo predio no conjunto e adaptaçoes, é sempre uma melhoria sen -
s!velo Espero em breve ter o prazer de sua visita •...Certamen~e, a esta altura, a8 colaboraçoes 00 Solon,
Raul, Laerte j& estao em seu poder, a entrevista do Pena termi -
nando, o seu capítulo sôbre "Financiamento" revisto e concluido,
o da "Administração" pronto Pêra ser discutido, e a "Estatística
Bducacãonak'", com a ccâabc.raçao da Adelia, conoâuãda ,

Do Laerte ê preciso tomar seja o que for que ele tenh
levantado, conforme nos anunciou, mesmo estando inoompleto.

Li, na Bahia, um vago e atrapalhado melegrama, contan-
do uma história~complicada cuja conclus80 era à sa'~ do Solon
do D. de Educaçaoó

Se lamentei a real perda, oonfes60-lhc que me oonsolou
(a quelquechose •••) a espectativa de que assim a "Esoola Primá-

N ,ria e a Formaçao do seu Ma,gisterio" no Si~tema Educaoional Pauli.!,
ta, saissem, afinal,. conforme o velho e serio compromisso assumi .••
do solenemente confirmado~ Será uma alegria sem muita grande-
za, confesso-lhe, mas perdoável pela angustia de quem sofre, hl

d01.sanos,t.por uma. sér!a responsabilidade profissional aasumãda
e ainda nao cãmprida ta.oaau grado nosso •••



r
C. .8. ;p. E.

2.

Talvez tenha de ir aí de 3 a.té 6 de de Maio, mas" para
o nosso projeto, só irei com cousas positivas e concluidas para
ver e discutir.

Oomo vai
As eleições? Tudo
nos faltam? Voltei
aparentes 'o ••.

I

o Centro por aí? Você? ~erino? Brejon?
quanto aos mapas, informaçoes. dados, que
da terra oom saúde e disposiçao. Ao menos

Aguardando suas breves e boas novast orden8,tto seu
de sempre"

Abreu

JA/hos
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CILEME

]3 a 1 a n ç o

Importância rec bida •••••Cr 12.740.00
Passagens de ônibus
(Rio - S.Pau1o-ida-vo1ta)
Pagamento de tarefa de
terceiro (Oonforme recibo)
Despesas de manutenção e
o.Paulo no período de 1º
a 5/2/1957
Desp sas de transporte e

ão aulo {p r1odo de I-
a 5/2/1957

So a -
Total- Cr 12.740 00

Cr 540,00

Cr 10.000.00

Cr 1..520,00

Or 68°,9°
Cr 12.740,00

- Cr 12.740,00

io de J n iro. 6 d fev reiro d 1991.

JA./l S

Jaym Abreu
Coordenador do.Divisão
de Estudos e Pesquisas
Educacionais do C.B.P
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c. B. P. E.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1957.

eu caro
Mestre Fernando de AzevedoC

Quero, preliminarmente, explicar - lhe
o "misleading" que por aqui circulou a respeito de sua preci,2.
sa saúde, inquietando os amigos.

O Roberto Moreira comunicou ao Mestre
Anisio, a mim e outros companheiros que o Professor Fitzpatrick,
recém-vindo de S.Paulo, lhe informara que o caro Mestre esta-
va sendo operado na vesísula biliar.

Apressei-me em telegrafar-lhe, formu -
lando-lhe meus sinceros votos de pronto restabelecimento, ao
tempo em que o Mestre Anisio lhe telefonava. Quando a boa no-tlcia de que tudo era "gossiptt m-e chegou ao conhecimento - pe-10 resultado da telefonema de Anisio - já o cabograma fôra e~
tregue ao "boy" para expedição •••mas ~ afinal; «tout c'est bãen

Cl que fini t bí.en" •• ,
O Mestre Anlsio incumbiu-me. ao seguir

hoje para a Bahia,onde os amigos e companheiros pretendem pa~
se dez dias de mais do que justo repouso, de enviar-lhe cópia
dêsse documento da ABE, o qual seria muito opo+tuno se, por
seus prestigiosos bons ofícios, o "Estado de são Paulo" publ!
casse.

É a manifestação serena, firme e auto-
rizada da nOSSa prestigiosa associação de educadores. OP o n d o
embargo às investidas cretinas de um grupo de reacionários e
mercadores da educação, contra um dos maiores servidores da e-ducação brasileira.

Disse-me Anisio que estava difícil po-
der ir ~té ai a 4 próximo, para encerramento dos cursos 00 no~
so CRFE"



C. 8. P. E.

2.

Acho todavia que se o caro Mestre Fer -
nando insistir, êle irá, podendo mesmo ir com o Roberto e

~ ~ ---~conosco e quem sabe se o senhor nao obteria que ele fosseno
avião ~e segunda pela manhã (9 horas) voltando no de terça
de 15 horas. Depende um pouco de sua insistência, permit a
e absolva esta revelação algo conspiradora ••• Mais tempo,
acho difícil conseguir dêle, mas até tanto não seria talvez
impossível e isto ensejaria oportunidade que me parece mui-
to aconselhável para debate calmo sôbre problemas dos nos -
sos Centros.

Aliás o Roberto pensa aproveitar essa
oportunidade de ida aí para assistirmos ao encerramento dos
cursos para também expor e debater o documento preliminarr~
lativo ao simposium do nosso Centro sôbre nA situação bras!
leira e a educação«, que, como sabe o caro Mestre t devem se
realizar êste ano, talvez, em Minas Gerais, a convite do no~
so CRPE de Belo Horizonte.

- .Portanto, mais uma razac para um encon
tro aí um pouquinho menos corrido, entre todos nós.

Peço-lhe vênia para recomendar ao Ren~-to Jardim nao se esquecer da minha pasta com ~o pertinen-
te aos cursos que ora o nosso Oentro aí realiza, bem como a
outra pasta com todo o material relativo à reunião realiza-
da agora pelos antigos alunos da Faculdade de Filosofia da
Universidade de S.Paulo, para que eu as tome aí a 4 próximo.

Os seus magnífiCOS trabalhos de Ribei-- , -rao Preto e da abertura dos Cursos do Centro ja estao entre. -gues para saida, respectivamente, nos próximos números do
Boletim do Centro e da Revista do INEP.

Com minhas recomendações à D.Elisa, f~
m1lia e aos companheiros do Oentro aí, queira ordenar, caro
Mestre, ao seu menor discípulo, amigo, admirador,

Jayme Abreu
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c. S. P. E,

'Rio r', 10 n iro d· 19,7

AO Prole'~ or
José aaro Fi ~a r;/im~
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CENTRO B~ASiLEIRO DE PESQUISAS EDUCACLONA1S

Rio de J ane iro ,13 de dezembro de 1957

.Ao Sr.
Diretor-Executivo do C B P E

Ref.: Projeto CBPE 3/57-1A
Solicita adiantamento para
despesas .de v:l.,agem

, -Para c9ncretizar medidas relativas a conclusaó
do projeto em ep1grafe (Sistema Educacional Paulista),
constantes de contacto combinados com os Profs. Carlos
Correa Mascaro, Solon Borges dos Reis, Luis Damasco Pena,
Laerte Ramos de Carvalho, ~onidas Araujo, deveremos via-
jar para são Paulo a 23 proximo vindouro.

A N

A serviço desse projeto trabalharemos em Sao
Paulo e-Santos nos dias 23, 26, Zl, 30 .~31 (dezembro) e
2, 3 e 6 (janeiro), num total de oito dias

Pretendemos, outrossim, utilizar as datas ge ~25,,28, 29 (deze~bro) e lQ, 4 e 5 (janeiro) quando nao de:
vera haver exped1ente normal neste Centro, para repouso em
Santos, onde ficaremos.

AIsto posto, vimos solicitar de v.sa. seja-nos mn
cedido o adiantamento de ~$5 OOO,OQ (cinco mil cruzeiros),
por ~onta da verba empenhada para esse projeto, para aten-
der as despesas dessa viagem @~80,OO) ida e volta Rio-São
Paulo e despesas de hospedagem e cond~çao relativas aos gi-
to dias em que estaremos a serviço desse projeto, em Sao
Paulo. ,

Ao nosso regresso, com o relatorio da viagem, fa-
remos a prestação de contas do adiantamento recebido.

Cordialment e

Jayme Abreu
Coordenador da DEPE do CBPE

Ao I~o. Sr.
Dr. Pericles Madureira de Pinho
M.D. Diretor-Executivo do
CBPE
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são Paulo, 20 de sete! bro de 1956.

vhk8da~~~~
r,leu prezado araí.r,o Dr. Júyme Abreu:

Recebi com s~tisfaç~o seu pedido para opin~r a respeito de

alguns ['.spectos jul[;udos maã s importantes apresent ido s pelo si.§.

tema escolar pau l í.et=., Com idêntico estado de espirito passo a

r'e s pond ar' as sU'-'..Sfdrgunr.ftas.

I - Julga exce as í.vamerrt e c errt r-al í.z.ada J.:'.. adwinistro,ção a
tual do sistema e s coLar- pau l í.s tv ?

- Peço-lhe Flue me excuse desde logo se c oue ço por dizer-lhe

com a devida vênia, ~ue n:o achei feliz est~ perb~ntq, por ~ue,
em f'unç.io da qef,'lmda, ~ue loco a seguir t.r-ms cr-ever-emos J ela me

pareceu insinuar preferência por determin~da respost~. Assis e

por isso, reR j o de -.côr-do co ..' o meu ponto de vista ((..ue como já

sabe é d.í.f'ererrt.e do seu) e reuno araba s num só t.odo" p'- Y'é.i, a respei

to dele expor o meu penaamen t.o ,

•

- Começo t'.I'lbém perguntando: a) será melhor ou pior do r~ue

o s í at eraa pau.Lí s tu , (~ue é r;gio'(lal e cobre i::1penas uma êÍrea de

250.000 klms2 e serve a uma opu.Laçfio de 11 milhões de ha b í, t·ntes,

o e í s t eraa fr"'Ylcês, nac í ona L, cobrindo &rea superior ~i 500.000

klms2 e cêr cu ele 50 milhões de hub.í t· ~ltes? b) Será o sistema p::..~

lista mais cen+r+Lt zado do .ue o fr·~ncês?

r~ue.n não tiver a co rggern de ,firmar (ueo s í.s t ema fr,- ncês é
pior ou menos centr Lí.zado do ~u e o nosso es t ar-á obr-í.g-ido a concor
dar- conrí go em (.ue:

a) A estrutura administrativa, por sí sesma, não explica o

bom ou mau f'unc í.onarnerrt o de un sistena escolar, nem s í que r é a

pr í.nc í.paI responsável pe Las bOE-l,E3ou más perspecti v s de c::.ualquer

empreendi:oento.

b) O problema é, princip~lmente, a meu ver, de relações insti
tucionais na con jun tur-a ROCÜÜ, já pe Ls, definiçi:o de objetivos, j'~
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ela distribuição de r e aponsr- b.i.Lí.dad.e s , já pela coo rdenaçâo polí

tica, já pela técnica de re~lização.

c) Comp.Leraerrt-u-rcerrte , o pr obLena é de pes soa'l , pela "cone cj,

"ência coleti V8." (com E',Sdevic1n,s eXCUS8s a Dur-khe í.m por fibusc r de

seu conceito) dos comprometidos ~u~nto aos qspectos específicos

da ouestão e «uanbo às suas conexões com os demaí.s pr-ob.l.eraaa ;~ .c

quanto 2.S limitações Lmpo s ta s ela própria .ccn jurrturr, social, pa.;r

ticulan": 'n te no ~ue concerne US possi bilid ade s de ex í gênc í a de q"L.:§.

lificação méd í a de seus agentes de administr"ç8.o e de serviços de

base.

Par-a não me a Longr.r-, f'.cz endo h.í.st ór-La , ilustro meu porrt o de
-vista com f'a tos LF .is recentes da adrní.n i s t.r- çr.o püb.l í ca em nosso Es

8) ~ua foi o ri eiro .to do tu~l govêrno ~~ulic;ta?
, d +- - Q' e JIrt TD 'DT"l .,..,UT). FI"'''- ~Tr< ~ . (t,-'-.ti ecr3 vt' ç'~o uma ~\.v-'- ~ -'-~ ) LL'l. __ 1.1 1. _ u.a.o COIL

., Laa ) p - "t' I ·t'· (.m lUSCU~O.S. or lue nao u.,u, CJl ..QUr' esco '~r, ou sana ·'·.rla c.ln-
da ue tudo com raí.núscu Las )? B o _ue mais é: n í.n=uern pr ot ee tou , _.n

tes até, só se ouvirem ~j, L.uao a,

b) O a tus I govêrno paulista só se está empenhando em planos

de eletrificação, de industrializaç~o e (8.penas p~ra m nter o éco)
de eleição.

) 'LI - " " A . b t' Ic .L'J nao e so o govcrno , arnpr-enea , era represen o.a pe o

"j or-na l das campanhae " - a FoLha d-, l' anhâ - está empenha da na pre-

servação d~s re~.rvrIS flor.st2is, nos rroblemas de tr-nsporte cole

ti vo da Cap í. t!II, e 1 ~ té, na clora\::ão da água dqs pí.ec í.nas dos clu-

bes es cr+í. vos. Porvue não, por exe l~'úo, na pr-ot e çâo d s r es er-vas

. umana s do futuro 1 na co.sun.i caciio do saber ?

Os círculos e os problemas escolares não têm aquf (e nunca o
ti ve ram em parte alguma 1 em tempo algum) mais .í.mpor-tânc í a do ':Áue
os agrícolas, industriais, comcr cf.af.s e (ainda só [~r'l...1, nter o é-

co ) os eLe í cor-a í.e , Esse "ac.•.u I" v..Le t,.nto pnrrt Sb:o Pau.Lo como pa-

ra o Br'~sil. Será preciso ilw3trá-Io cora f'a t oe do e,ovêrno de ou -
tros estados ou do gov@rno federal?

A escola é o ma.í.s inpo:...~tc~nte, o único inport nte problena só--

mente par' os pe~~~ogos, '~e v@em tudo através do "bias" do peda _

gogismo. Os libertos dêste "b í.a s " sabem '...ue ela é muito ,-",-,is con-
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se~u@nci~ do ue determin~nte do progres80 ~or~l. Je, entret'n-
to, qu í se rnos corrt r-a=u r-guncrrtar , "puxando ê:~ m[<:;in~l:.·<p n_ a nos su

brasa" , erguntareaos:
a) S. J?:: ulo este;, progredindo? .óSt8. se povoando? As ri'}..le-

zas na'tur'a í e est&o sendo rae Lho.r apr-ove i tadas? Ie.: e l evaçâo do p~
drão de vida? Dininuição da uor-t a.l í.dade Lnf': ,r-til'? ~Lf , betiza

ção crescente das Llassas? - Sim, h~o de responder-nos, eDbora
mais Len t amen'te do que de dese j ar+e e , talvez nu. roporção de 5~~
do necess&rio. Então, concluir-se-á: a escolR paulista, dada a
sua posição rel·.tiva na constelação d~s instituiç~es sociais, es

tá d2ndo o mJximo: 5% dos 5%.
Isto nqo importá) de modo al...;ur.")9L co nf'or'mdamo, iTós) ro-

fessores 1 quer-e.io s raaí.s p~'rc no saus escolas) como os industriais
o desejam p'l.ri. suas usinas. r~uerenos e e af'or-çamo-cno a p8,rs. obter

e, é importnnte reconhec@-lo, vamos obtendo sem re o ~ue a conjuQ

tura social p~rLlite.
A esta 21 tura, poderia (;.recer_~ue nos e squecemos de respon-

der, a~inal, s. per-gurrtn , H;',o. N;';'onos es ~uecemos. Es t amos pre-
c i.aa.nerrt e a r-espondê+I a e VEmosresumir nosso .porrt o de v.í.àt.a,

Não considero excessivamente centrRli~Rdo nosso sistema esco
lar. Nuo responsabilizo a estrutura admãrrí.s tea ti va pelas insufi

ci@n~ias d2 escola. Estas e as deficiências intrinsecas da pró
pria administração resultam da conjuntur' social presente, bem co
mo de sua evoluçS:o histórica ue Í:lélrCOUo 1ug~r d« nOSS8,escola
na nossa vida. A descentrcüização pelas delegacias, pela unm í.c.í>-

pa.í í.zaçâo I ou pelo eí.s t.erca de conselhos, nâo seria s oLuç.io , oTl.ue,

além de n:o a e tr r é' f! :fontes qu e c r-í.an os . r-ob.l emas e sc oLar-e a , 0-
deria agr::J.\T::-Ta situação) uma vez '_ue constituiriam uma va ol êvc La

k linha normal e histórica de seu desenvolviuento. P~ra tal vio-
Lê-icí.a ser r-cm.ssor-: pr-ec í.ear-í.a afetJtodo o s i s t ema social. Não

se ensina eM Sociolo~ia ~ue o sistema escol~r reflete o sistellia...-..-
social? O insucesso do grupo americano 'ye -e esforça pe.r'a cen
tralizar o aparelhamento escolar "yankee" não é um caso semelhan-
te\. ~o -vvo~so?

11 - Na hipótese af í.r-m. ti V'A, como julgêiria mais acertado de.§.
cerrtz-a'l í zar-:
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•

a) internaDente, conferindo ~~ior soma de atribuiç5es às del~

gacias de ensino?
b) autê:.lr:uif7,2.ndo a ad.oinistrrçÊio escolar, oedü,nte funciona -

mento do Conselho Est~dual e de Conselhos locais?

Transf~,rindo gradual e progressi vment.e ao município assisti-

do técnica e fí.nance í.r-amerrte pelo Est ado 1 a administrc:t;ão da rede

escolar em nível elementar e médio?

Resposta: Pfejudicada pela anterior.

111 - Julga existir critério r-ací.ona I na organização da atual

administração estadual dá edUCação, do ponto de vista das coordena

ç5es, subordinaç5es e raios de ação dos 6rgãos (~e a integram?

R~SpOS+0~;" Uraa administre, ção educac í ona l., dos serviços de edu-
""caçao em

~d'ra lO, a

pois isto

conjunto, abrangendo, certamente, a iôprens~, a igreja, o

escola, etc., nosso Estado não o possui. Nem a Uniso,

s6LPnte seria possível como decorrência de uma conce"'ção

auds.c í.oaa de BstLdo, t:: 1 como o foram o nazismo e o fç''.,cismo e c in-

da o é o bolchevismo. O r:ue nosso Bst~"do realiza nesse sentido é

mera ação f í sca.I e policial. Na adruí.nLs t raçjio escolar, particular

mente, o critério não nos }XLr8Ceracional, nem poderia s@-lo, pois,

estando afeto aos poderes legislé,tivos o essencial dos planejél,.,en-

tos e organizBç5es das atividitdes escolares e sendo os legislativos

de representação popuLar- como é o nosso, cons t í, tuidos por fôrças PQ

lítico-elei torais, pr-evu.Le cem aempr-e os critérios políticos .__u.e,

por definiçG:o, não podem ser r-ac í onaa s , Pensaaos ue o r-a c í.one.L e a

té o técnico, são critérios disfuncionais nas esferas polític~s. O~

vimos na Err.nça , líderes do ensino se '1Ueix(rem ,de qre os projetos

mais caut.e Lo sumerrte estudados e propostos par a resolverem racional

e técnicéLoente problemas de sua escola, ao passarem pela assembl i~

nacional, eram de tal modo desfigur>.:.dos e pervertidos _ue de sa.I en tg

VL"mos estudiosos. Lí, na Hist6ri q da Segunda Guerr-a r:undic..l de 'i.
Churchil que .í.mpor-tarrt fas.í.nos problemas de estr~téeia f í.c.u-am prej];!

dicados pelo adiauento d'], urgência em função das eleiç5es presiden-

ciais aDericanas.

No s Ls bema es co.lar' pau l í.s ta a coordenacão nao existe por abso-.' • (A., I
luta impossibilid[',de de cor-r-errt e da pulverização de leis que visam~
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penas, que st óe s de pessoal. As chefias não vencem a ava Ls.nche~
problemas bur-ocr-é t í.cos e n8:o podem si'_uer, pensar- em coordenaç~

IV - O objetivo priDeiro e ainda domins.nte de nosso sistema
de seleção de pessoal no ensino médio e elementar - nosso sistema
de concursos, como dizemos cODumente - foi combater o f~voritismo
pessoal, de base partidário-eleitoral, vigente até 1930. Foi, rQ
conheçamos, uma bela vitória obtida por alguns líderes do mqgisté
rio que passaram pela nossa Secret~ria de Educação ou Diretoria
Geral do 1nsino daquele ano para cá. Os processos dessa seleção
"obj etiva" têm sido melhorados) nu med í.da- elrlqu e o permite a pre§.
são de outras circunstâncias, tais como o eacLur-e cí.r ento dos pró-
prios dirigentes da administração escolar cent r-a.l do Eat.ado e, o
que +em sido mais forte, o jogo dos Lnt er-ê soe s partidário-elei to-
rais em desenvolvi lento nas acr erab.l é í as legisla tiVé.:.S (:ue, COlhO já

indica~os acima, tem legislado excessiv~tlente e dOLinante~ente
em relação aos interê ses do pessoal em serviço e não do s~rviço
de ensino própriam0nte dito . Salvo aLguns rs.ros cr-.ao a de "J ei ~s
peci a.L" todavia, 9.legislação não tem af etado f'undu...nerrt.a.Lmerrte o
objetivo essencial do sister!!9.e en1uanto a conjuntura social (es-

ecialmente a política) não se alterar, não poderemos esper&r ape~
feiçoamentos eí.gn í f í.cat í. vos (lue ampliem a vitória inicial que o
sistema alc~mçou. Apenas para cit'~~ruma das falhas .í.risuper-adas a-

a doraí.nânc í a do critério de tempo de ...ser'LiQ.Q__
parte das promoções e até das remoções, f'az endo

de chefia v~o sendo ocupados em maior pro orç~o,
não desiludidos

té ac;.ui,lembremos
oue decide a meior
com ~ue os c rgos
pelos professores mais antigo~~á ~ansqdos, quando
e incapazes. ~~~ ,

De UL~.modo geral todavia, a esar de lacunoso, o processo nos
par-ece bom, ou pelo uerio s , o me Lho r ju.ese pode obter.

~uanto à carreira de 1'létgistério,·cremos _ue o maior óbice es-
tá na dificuldade de análise de função (ye lhe deve servir de base.
A ir!!portânciado aspecto criador da funçüo docente é a rázão meior
dessa dificuldade.

~/~ ~~ ~,hlM.l ~, f7~J~ ~IU?-

~~~~·In. ~'~~~:

~~~
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são Paulo, 26 de março de 1958.
DIRETOR • GERAL

Prezado Dr.Jayme Abreu:

Saudações.
S6 hoje estou pagando velha dívida

com a presente comunicação, relativa ao nosso
projeto sôbre o sistema educacional de S. Pa~
10.

Com 2 excesso de obrigações deco~
rentes das funçoes de Diretor Geral do Depar-
tamento de Educação e de Assistente da Facul
dade , esteu "pessoalmente impossi-b.ilitadoDe r!:,
digir diretamente os capítu10~ que faltam ~o
trabalho. Obtive a co1aboraçao dos professo-
r~s Lui~ Damasco Penna (Capítulo de Adminis~
çao), Leonidas Horta de Macedo (Financiamento),
Tércio E~ereto Emerique (Sistema) e Emí1io Si
monetti \Estatística) e a promessa de conclu-
são do trabalho até 30 de abril. Pela co1abo
ração deverei pagar a cada um Cr.$20.000,OO -
(vinte mil cruzeiros), sendo que já temos pa
ra isso no nosso orçamento Cr.$35.000,OO sen=
do Cr.$20.000,OO da minha quota, que ficará a.2
sim reduzida a Cr.$30.000,OO_pe10 que fiz e
ainda vou fazer na coordenaçao dos colaborado
res e revisão geral da redação. -

Na peor das hip6teses penso que de
veríamos ter corno prazo final para entrega doo



originais a data de 31 de maio.
Solon deverá participar dêsse pla-

no. Quanto ao prof. Laerte não creio que
teremos a colaboração prometida de forma a a
proveitá-la. -Aguardando suas prezadas ordens,
abraça-o cordialmente o

~ »c k.tJ ~ ÁnrI-J ~' ~ 'v-; 4
J-z.u.. fVt~~ rcs: jl ~ .L ~

k~ J'~o& j'. V'~ ~/ ~
~ ~~~ ~~ ar-«: o

llYt'P) (A-rv ~~~ ~ ~

0~~~~~
o)J~ rrvo ~ ~ f:~~~-

~ d2- ~hA-u-~ .e ~
~. d'rrf~~
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são Paulo, 26 de março de 1 958

DIRETOR - GERAL

Dr. Anísio:

Consoante nosso entendimen-
to pessoal, tomo a liberdade de enviar--
lhe o incluso orçamento da impressão de
minha tese de doutoramento, elaborado /
pela Gráfica Siqueira. Há engano no nú-
mero previsto de páginas, que são de •.•
200 aproximadamente e não 80, como con~
ta da proposta. A impressão ficaria mais
ou menos em Cr$ 156 500,00 para quinhe~
tos exemplares.

Há uma oficina na Faculdade
que poderia fazer o serviço por Cr$ ••••
110 000,00, mas como se trata de gráfi-
ca que s6 imprime trabalhos de professô
res e Assistentes da Faculdade, não po-
de emitir faturas nem recibos. Esta Grá
fica faria o serviço, tirando ainda,por
conta da Faculdade, sem outro qualquer/



ônus, mais quinhentos exemplare~ ~
como boletim da Cadeira de Admi-
nistração Escolar e Educação Co~
parada.

Lamentando ter de i~
portuná-lo com assunto de meu in
terêsse pessoal, rogo-lhe as de-
vidas excusas e reafirmo-lhe os
meus sentimentos de admiração e
respeito.

Abraça-o cordialmente,o



C. B. P. E.
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Demon tr tivo------- .•._-..••....------- ...•...••.•. -~

Adiantamento recebido e 2o/1~;6 - CrI27.690,OO
Pagamentos de tarefas de terceiros

(oonforme recibos)
"li ••• 2

Eng. N.elson Fiãe's deC'arvalho
Aparecida. Lopes
Prof. João de Go4oy
Despesas de viag~
Pass~gen ônibuo ida-volta

(Rio- são Pulo) ,
13 diárias a Cr1550.00

•

- Cr$ 1.000,00
Cr. 7~OOO;OO
CrI 6.-000,00

--
.•. Cr$ 540.00

.[.r,t 7.150,00
CrI27.690,O

-
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Rio de Janeiro,
20 de maio de 1958

Meu caro Mestre Fernando de Azevedo:

A 12 de maiç p. passado tive oportunid de de escre-
ver-lhe, p,r sua residencia1 ~nviando-lh, o art1io do Sr. Tri~tão de Atw.de, publicado no Diario de Notl.cias de 11 de maio,no
qual o mesmo, revelando uma total parada no tempo. ressuscita
su~s velh s investidas de ~s~ia de 25,anos atras, contra a-
quele marco na lut pela educ çao d~mocratica nacional,que foi
o manifesto dos pionei~os da educ çao renovada, do qual foi oilustre Mestre inexcedivel autor.

Agorit para sua edificação, envio-lhe o requerimen-to do Dçputado Conego Trindade Fonseca e Silv ,pelo qu 1 o ~es-
tre te~a medida da licencios~d de e desrespeito com q~e esse
lamentavel.r~present~te do P!l.S, investe contra o q~e ha de p~ro e respel.tavel em l.nstitu!çoes e pessoas na educaçao no Bra ~
si1 e sua~ atitudes e atuaçao, no estulto objetivo de atingir o'Mestre Anl.sio.

. Clomo o caro Mestre é I'J.ominalmEjnteaitado na deplori
vel objurgatoria e consigo o nosso CRPE ai e ainda a f~na flor
d! brilhante e inqependente intelectualidade universitaria de
Sao Paulo, permiti-me envi'ar-:U)eanexo o inteiro teor do !ami e
r!do requerimento, em que a inepcia e a cavilosidade se dao as

aos.
Esperamos a chegag do Mestre AnÍ§io amanhã, quar~

feira, 21, pelas 9:30 da manhat de volta de Porto Rico e <i0m eleiremos combinar articulaçao da ~ulminante resposta ao sordido
requerimento, p~ra a qual a su lucida e autorizad orientação
teria o inestimavel valo~ que todos reconhecemos.

Esper9,em breve, ter a satisfação de abraçá-lo aí
pess9almente e ate lá, queira ordenar no is humilde dos seus
disc~pulos, maigo e admirador,

P.s.

\' ~----~i;t!.Abreu
Pedir-lhe-ia, com2 espccja'L fineza a ~~:le c9nfesso gratl.§.
s~mo\remeter-me toda_a,seria de publicaçoes aJ. fei~as a 9r2
posito das c2me~oraçoes dos 25 anos do seu imperec~vel Cod1
go de Educaçao.
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c, a, p, E.

Rio Janeiro
12 de ato de 958

}{eu caro J.lestre Fernando de Azevedo.

ermita que o ma.s humilde dos seu~ disC1PulOS lhe
escrev par dizer-lhe d emoço co que todos nos, que te o O
privilegio de tr b !bar sob lid ranç o ,~stre Anisio) vive -
mos 9 recent episodl0 d inVestld d.. e e d e tupldez re -
c10nari s contr umaobr d purez democratic da dele.

_ Val2u, todavia o episódio pol opoEtunidade de -
pur .çao extens' e ,d. • ro d ade de peJ,tetr o de sua obr
n conscienci de crat~ca do p s pois,. nao h ...ex aro di
zer que ~ouoos mens publicos ter aro recebi~ tao nmp1 , conv
t , qual~tic olidariedade n olon 1 como 1e reee u. Isso o
confortou sobre dol. ~o Paulo, 00 s mpre,strou-se a tur da ua
lid2rança na~ior.al e reafl u, no episodl0, sua irrecusavel v
eaçao democretica. ,..

Pa.l'{lJhOmostrar o grande retard ente de se penamen)o fossl1izadó'vai o artigo do T. de .Ata de, do Dla.rl0 deNoticias de ontem.
Co o eminente utor do L~portante nanifesto cujbod s de pr t~ for tao justamente celebradas deixo ao seu sup~

r~o julg nto o diseernlmento se pa a. a pen u contraditpublic (por c rto fulminante e 1 ldar) ao de•.•cozido arnnzoj,•.., , ..
10 Veja ness 1niciativ nos tao so o z~lo pelo

justo apreço por tudo que diz respeito a obra dos autent1"o lí.
deres educacãon 1s brasileiros, comoo Senhor e Hestre ilU io.

Co os resneitosos Cut1 r en~os ilu tre stree E r !li) subscreve-se, seu d1sc~pulo, i o, admir dor.

breu

;i,·

P.8. Mestre Anísio segue 4 eira (14) para wu 8e.m.1nál<io lutem -
cional de 'ducaçao em Porto ico, devendo cheg~r de regras o
na 3 felI' (20 de mio).
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Meu Prezado I seara.
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Você falou na pos~ibilidade de mobilização do ex-
supe~intendent d2~·EnsinoSecundario e Normal, admitindo poss
dar ele colaboraçao interessan~e, no ~etor de su familiari~ade,
no prazo previsto. Se assim for, esta bem.

~ houver a reunião da Comissão Consultiv~ dos
nossos Centros ai a 22 e 23 de deaembro , deverei estar ai a 19
ou 20 de dezembro. Se não hguver, estarei a 23 e deverei, em
qualquer dos casos, passar ai umas duas semanas. Nessa ocasião
coletarei todo o material do projeto.

SÓ eom uma crítica muito lúcida e penetrante po-
deremos resarcir,em parte, o que nos vai faltar de texto, ao
traballlto. Achou o trabalho do Derthik?

Com abraços o Querino e Brejon, ordene, no seu
de sempre,

. ~, • AP.s. ~ po~skvel que eu me permkta escrever algo,sobre as linhas
historicas de desenyolvimento do sistema, a base do mate -
rial que tenho em mao~., .

O ~estre Anisio esta me telefon~do, dizendo que
a cor-respçndenqã a enviada pelo INEP a voce para a rua Wan-
der],ey5l4,esta sendo devolvid" sob <} al~gação de tldesti-
natario desconhecido". O que e que ha?
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D E S A O PAU L O \4<:. ,\(t1Ü \ q
são Paulo, lQ de dezembro de 1958
nQ 1 150-58

lVIeucaro
Jayme de Abreu:

Sôbre a citação do Roberto Moreira o Dante me deu a in
formação que vai anexa.

Sôbre a reunião do Conselho Consultivo em são Paulo, s6
pude falar hoje com Dr. Fernando. Disse-me que espera uma determina
ção do Dr. Anísio a respeito, pois, havendo a expectativa ae que a
reunião seja aqui, não fica bem para êle manifestar-se. Deve agua,!.
dar. Não fiz referência ao possível tema -- exame e debate do plano
de atividades prioritárias em 1959 -- porque acho que êle o aceitou
quando você o propôs.

Diga ao Péricles que a nossa'Secção de Publicações en
viou a êle mais elementos para o Boletim Mensal.

Com abraços do Joel, do Dante e meu

lImo. Sr.
Jayme de Abreu
DD. Coordenador do D.E.P.E. do
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
Rio de Janeiro



Annual Review of Psychology, Paul R. Farnsworth e Quinn McNemar (eds.) -
vol. 9, PaIo Alto, Calif.: Annual Reviews, Inc., 1958

Citaçio de J. R. Moreira:

secçio Educational Psychology, por Arthur P. Coladarci,
pg. 190:

o A. refere-se à definiçio de psicólogo educacional

como o psicólogo que (e enquanto) dirige seu trabalho para o

estudo da educaçio. Para "confirmar" essa definiçio, cita vá-

rios trabalhos publicados no período (abril, 1956, abril, 1957);

Calonghi, Derbolov, Kapor, Mench e Fox e outros, entre os quais:

"Different in k í nd , but illustrative of the definition, is Mo- ---

reira's evaluation of the Brazilian primary school curriculum

from the standpoint of current psychological knOwledge(9).

Moreira, J. R., Introduçio ao Estudo do Currículo da Escola P~imária
(Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro, Br~zil, 212 pp.
1956).

~.
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E pero ter oportuna
dessa defesa d tese para fazer o po s!vel para
cendo para eu e perado completo sucesso.

N Sôbre as n ces id des prementes d
ultimaçao do nosso projeto, que mais poderei diz r-lh? VOCA
be demais •••

ciência da data
assistí-la, tor-

Salvo viso xpresso em
e pero e tar aí consigo _A~e~gun~~d~a_-~f_e~i~r_a~.~6__-.~~~ __~~ _
sua cadeira na Faculdade, para o balanço,
do pertinente ao nosso projeto.

•• A Entendi s.ue os tÓ12icos do "Estado" a
que aludira voce eraw so~ra a confere~cia tfCienoia e ...Arte de E-
duoar", mas vi que sao sobre a conferencia de Ribeirao, muito m
feitos, ali~s, cgmo tamb~m o ~eato-r~plica dos licenciados da
U •• P., na questao do ensino religioso.

P ço saber do Juarez e recebeu, na
Escola de Sociologia política, carta em registrado a~reo que
lhe enviamos a 13 ne_Março p.p aeado, contendo cópia dactilogf~
fada da Última versao da "Zonas Eco16gicas do Estado dê S o
Paul dto

Anexo a essa cópia seguiu carta con
t~ndo perguntas ôbre o texto do trabalho, da quaia, até hoje;
nao tivemos respost , fazendo-nos temer extravio. Segue cópia
da carta enviada e, sôbre o assunto, espero você colha e noS
transmita notícias do Juar z, o mais breve possível.

•.. . Na expectativa de suas próximas e
boas notícias, pois nao h~ bem_que sempre dure nem mal que nun~
ca se acabe, com as recomendaçoes ao Querino €i Brejon, queira
dispor do, seu de sempre,

\
PeSe Já recebeu o boletim nSi 4, do CBPB? Quanto ao Ademar es-

peremo que o exercício do poder o desgaste, ret fi~ando
o e uívoco el itoral para o qual o B rao Janio tanto con-
tribuiuo

JA/mge
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Voo~ falou n possibilidade d obilizaç~o do ex-
supeIint nd nt do- ns íno cundário e Normal,· tindo poss
dar el co1 boração inter ssan~., no jetor de su faroil! ri d.
no prazo pr visto. • assll for, esta bem.

~ houver a reunião da Comissão Consultiv9 dos
nossos Centros ai. a 22 6•••23 de dezembro, deverei estar ai 19
ou 20 de dezembro~ Se nno hquver, estarei a 23 e deverei, em

Nqualquer dos casos, passar ai umas duas semanas , Nessa oc aafàe
coletrrei todo o material do projeto.

SÓ com uma critica muito lúcida e penetrante po-
deremos resarcir,em perte, o que nos vaí, faltar de texto, ao
traba1llto.

de sempre,

Achou o trr.balho do Derthik?
Com abr-aços o Querino e Br'ejon, ordene, no seu

~e~

. s. f . ~; po~s~vel que eu mo permít escrever algo, sobre as linhas
historicas de desenvolvimento do slsteID t a b"'sedo mate ••
rial que tGrul0 em mão~.; .

O ~~,stre Anisio esta me telefoniL"1do, dizendo que
a co r-re spondenqd a env í ada pelo INEP a voce para a rua Wan-
der),ey 514, esta sendo devolvid~, sob , alij,g" ç ao de "desti..•
net['rio desconhecldoH• O 'lu€: e ue ha?
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cuesti onâr-í. o do (1enso s e ct3_ c ul0e: do d.e s se. Df'.rte.
Devo entender-ne com os coleg s enca~re~Qdos das

demais arte s do 'or-oj eto, de modo a fazermos um juizo e)-
bjetivo auanto às e ond.â.çoe s de sua co nc Luaao até à.ez.em-
br-o , como me d.Ls se , Solon, eleito denutD.cl0 »e Lo PDC,eom
8.025 iTtbtOs, à.eciclirá também agora õ.e modo à.efini ti v o ,, ...•

Por incrivel que »ar-eça , tombem nao encontro o '
meu exerroLar' do reletó:r'io do Dertl!ück. Espero, "'::lorémen-
contrá-lo'e nesse C3S0 enccminhá-lo-ei imediat~mentc às,
S las ''1.ãos. O tr-abs.Lho do Brejon - Ins-peção l!.lscolar e Aª-
Ii\inist1"E'.çã.0 e9i~R serru ~ndo +e Lo correi o.

DI'. Sa1rTayae s't.ava sendo e soe r ado ontem, sep;u.nà.o
me informaram. Creio que já ch~gou.

Ul timo boa to polft&oo: em janeiro, na r-e corroo sâ-,
çõo mtm at enàa'l , Ulisses G limarães, aue ent ao já terp a~
mhdo a nresid~ncia nacional ~o PSD, ser~ o inistro da
Educnção.

O ambiente Do11~~ico aã.nô.a e st á muito sensibi li za
do. A fumél.ça do r-e scaLdo ô.e í.xa muito nouco a ver do resul

A

tC.à.O (10 0'1",:,n0.echocue . Janio e.nela sumido. Carv8.1ho Pinto
em ~1"('nc~efJntividef1cs. Os li0.oT'cs do PDC (Queiroz Filho e
Honto'''o) "ue ne ;"'C""'ecemberl oJ"'lentfi.d-os, muito inà.epend.en-
tes.R8~ur'!'D.m, inclusi,rejo J;nio. Ac1emar d.e s c+Lentr do , com
os co an: i"os tontos. Até sua vin(32 arma7.anarei novc?s.

\' e ocmendac óe s 80S seus. N r8.00s de ~uerino~ r-e j on
\ ~ e do amí.eo cer tio , _;;{ ~

saudncões.

Recebi nor intermédio de Cotrim a comuní.cacao cue
sua carta confirr~ de seu desejo de estar em S~o Paulo,de
29 a 31 do cor-r-errte , APUR.!'à.o rÉl.<lio Daro. acerte za finnl.

O trabalho do Tércio é o oue est5. melhor enoooni-
nhado . Ontem recebi oar-t a do HortF'. de Me.cedo Dedinào-me
dC0cis e c1izendo-ne rue O:::O""(~ e8t8. fipme no Y)'~oieto -nBr

te de -"'in""nci2.P'lento. JGt0U' '''ovic~encipnCo a r-eme s sa dos
~à ~1";:~.8 r a , o
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10 de Jan i1'O,
16 d outubro de 1958

Prez3ào Masc 1'0:

pedir-lh
v 1.

P ço-lh
que devolv

.., ,
fD.Z r ch gar as Irl30S d d lia D1"11 er

reenchido, com D máx'm~ urgAnci po

J' mnndou o tr b lho do L ur€nce rthic r?
r jon?

,
eu, devo !'li

cstBr' ai?

, ~,
Em pz-í.ncí.pto , dependendo de eonfirr ç eo tel gr f,,,, ,

st r e 29 ate 31 d ste. t.:iera que o Bawaya, j

fi,

Abraços a Br jon, Qulrino, e 3 Voe , do seu de
sempre,

Ao I'.
CarLos Nasc aro
J. ga \J'nnder1ey,
Sao PauIQ- 514

JA/hp
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Rio d J eira,
26 de s t mbro 195

M u Prez:do Masc rol

#Esta hoj e 1m 1 b1lh t t com fin idade qu $
\e lusiv 01 lhe e~crev r 100m m s talhe, 1ncluslv
sobre nosso r oso Proj to•.

'"u do vie o dos ta~ trouxemo ••quel tolh to
d u o L~ rth1c.t, Comissario d ucaç dos .Un do ,
vi it e impr NO decorr ntes el t de ducn

t obr educ ç o n URS.
1 O me Ani 10. nega, e

r sto••• foi extr ~1ado... com bos.
, ÂCont ce que 10 qu r manda tr wtÍ-lO,

public -10 n d noss s r vist •
" '"E o 1t~e ,pel p r qu voca nos e pre§te o s ~

que, cert ente, V0ge não t r perdidQ. ri coincidenci de-
mais ••"., Pod mand 10 por entrega rapid ?

Menegale ,me assegura que o ~tamarat~ garantlu-lh
remeter o m terial ja cheg dolr do Seminar10. Ja o recebeu?

'" ,, Ouço que voce ir ficar no lug r do doel, que s ..•
guir em j ire para U •• A., dirigindo o curso d AP ri iço -
mento promovido pel UNE&!O e Br s11, no CRPE • vt1mo.

, Confirmar i prov'~el ida !entr 9 26 rÓxi •
O mais p roxismo eleitoral p r nov s mel colic s g entur 5•••

Abr ços Qu no~ Br jon f {li do t
seu de sempre,

q e no
obre

r1cono
restou o

r

Ao
Sr. Carlos MscareRS Wand rley, 514
SAQ rWg ...
JA!hp
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~ão Paulo, 2 tie setembro de 1958

Ilmo. cnr ,
:Jr. Jaime Abreu
Instituto racional de -:Ustudos :?edagógicos
Rio de Janeiro------

Dr. Jaime Aoreu

Lamento, sinceramente, ter sido tão infeliz em minha úl-
tima carta. li. Lm -re ssão que lhe tran smi ti, a cê r ca do atrazo na 'con-
dução do trabalho, teve origem justamente na ocasião em cue aquí
estavamos estudando - Carlos e eu - (:1, necessidade da at.ua.Lí.z.açjio
do s dado s indi spen sévei s à. rápida redação «o s capítulo s ,

Irõo tive em'.men te a tri buir-lhe qualquer re sj.on sabilida-
Q8nO atrazo, nem sei das razões' por que o grupo daqui nâo 't'em po-
dido cumprir o s prazo s de ~eu compromi sso.

Agradecendo 8, atenção dispensada, renovo-lhe os meus
~rotestos de estima e con~ideraç50.

T~cnico de

..
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.Paulo, 27 de AgOSt0 de 1958.

Meu caro o.r. Jayrne Abreu:

Saúde.

Como não recebi nehuma notic a sua depois de
sua volta, tomo a iniciativa de escrever-lhe novamente para
conversarmos sobre alguns assu tos, os primeiros sobre o Projeto

1. Tércio EmeriQue, enc~rregado do capitulo
sobre o Sistema, já eeteve 20ui con a pr'meira redação,~ue me
parece bem boa. '!:stamosco hcndo o oue f~ ta para preencher la-
cunas.

2. Estou e sp erando noticias do Horta de Mace-
em.

3· Os demais capit 10s em preparação. Adé1ia
está incumbi a de r'eco t.her- mais d?dos necessários.

11 "
,8 Espero tenha enco rrtrrado o r-ascunho do gra-

fico do sistema, do qual temos necessi ade para completar o
trabalho do Emerique.

Já recebeu o material vin o por intermédio da
Embâixada? O meu está fazendo falta.

Tenho os negativos de nossas fotog~afias na
Ter~a e Tio Sam. Quan o for ao Rio, o que espero fazer breve,
levàr~lhe-ei cópias.

Recebeu minha carta,apás sua ~olta, com o che-
que?

Seu tra alho so re Escola eunn~ária, quanto mais
conh€cido, mais apreciado. Tenho feita larga _istri uição.

M2.n~a tese sobre Munictpio e Ensino está em nro-
vasa

, '" 'Quando retornara a,Pauliceia?
Recompnde-se a famtlia e receba um abraço do

Mod. 18 • 100.50 - 3I!iI!
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Rio iro,
4 d o to de 1958

nhor Dir tor xecut.ívo do
C Pi

Sirvo- p 35 r-lhe ,
s os, p r os dcvidoo fins,

•• dop estaç o d cont. di t~ ento recebido de 5 000,0 c
c 1cru.•.ei os), par pag e to de de es ~ d vi ge , R10-~.
Pulo, 23 28 p, p 55 dos, r 1 t1v o roj to C '""3/57 1
n ...• ate duc cional PaUlist tt. Co o 00 }'TOV nte d vi ge

os o.; . ckets" da p ss ens 1'e peetiv •

Atencios" ente.

Jayme Abreuon~tor da D PE do CB~E

I o. I:>T.DI'. Pericle M ureir d Pinho
M. • Diretor-~xecutivô do C~PE

. e s t ....
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gão Paulo, ~e de Julho de 1958.

Meu caro dr. J8.yme Abreu,

••Baud.e.

Est imo que tenha feito boa viagem de volta,
coroando a curta estada nesta Capital, com a fa.m!lia.

Somente à tarde, no dia de sua volta, foi
que me lembrei qo trôco que lhe devia em dlnhBtio de Tio
Sam. Penso que a afobação do atrazo em virtude da opera-ção de Ana Luzia foi a causa do esquecimento. Peço-lhe
que me deso~je. Se me t1vesse 'dito uma só palavra,o dé-
bito me ocorreria imediatamente.

Mando-lhe aggra um cheque visado de Cr. $
500,00, ficando êle então como um presente nosso~Iim1.

Hoje aqU~estivera.m g pro~ S1monett1, Lé~
nidas H. de Macedo e Adélia. Acertamos a redação dos dois
capitulos: Estat~stica e Financiamento, do Projeto sã~
Paulo, para 31 de outubro, conroame combinamos.

~amos nos preparando para o rein!cio das- "aulas. Nao estou esquecendo tambem os negocios do lNEP '
com B. Paulo. Peço-lhe que avise ao pro r, An~sio que ho- ~
je devemos ter um encontro (dr. Almeida, Ruy de Melo J~
queira (diretor da Caixa Econômica) e eu) para discutir ~
emprátimo. Ruy é o homem que'precisa ser oonquistado. É
banqueiro, com mentalidade de bancário, ou melhor, arge~
t4riO, no melhor estilo. Vou levando documentação naci~

A _

nal e estrangeira para faze-Io compreender que Educaçao
é problema de Economia e não sllhplesilJlmtede Finanças.

Na ~róxlma semana iremos, ppovaielmente
até Carvalho Pinto, procurando conquist8~ o pol{tlco
(seria diftcl1 fazê-Io com o financm&ta) para a valori-
zação do homem através da melhoria do sistema eseol.ar-,
Vamos ver se conseguimos vencer essa parada. t incrível
que isso aconteça em S.Paulo!·,.

Mod. 18 - 100.50 - 3/58 um abraço do ~
~_ C/
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são Paulo, 28 de julho de 1958.

Prezado amigo d~. Jayme Abreu,

Saudacões •.>

A ADe acordo com nossa correspondencia anterior e
consoante os entendimentos pessoais que mantivemos, julgo p~
der assegurar-lhe a conclusão do projeto sôbre o sistema pau
1 tIo,.,.-ista, na medida em que ele de nos depende, ate 31 de outu _
bro, mediante uma redistribuição de tarefas, de modo a ficar
a cargo de alguns colaboradores com quem já conversei, a re-
dação de diversos capitulos do trabalho, dad~ a impossibili-
dade material de ficar tudo a meu cargo. De todos os capitu-
los preparei o rascunho inicial e colhi a maior_pàrte da 40-- ,,. .cumentaçao necessaria. Isso ja me tomou muito tempo, impediE
do-me de cuidar da conclusão.

C~da colabor~dor, pelo que vai fazer agora, d~
verá receber uma compensação arbitraia preliminarmente entre
Cr.$15.000,OO e Cr.$20.000,OO, à vista da extensão do encar-
go.

Entendi-me,nBssa base, com o» pr-ori. Tercio E-
peneto Emerique, do Instituto de EducEÇ ão "Sud Mennucci If de
Piracicaba, que se encarregará do Capitulo Sistema estadual
de Educação; com o Prof. Leonidas Horta de Macedo, a cargo
dê quem ficará o Capitulo de Financiamento da Educação; com
o prof. Emilio·Simonetti1 incumbido de preparar o Capitulo
de Estat!stica. Continuará com o prof. Solon Borges dos Reis-
o CapitulO do Ensino· Primário e a Formação do Seu Magistério.

O prof. Luiz Damasco Penna, que havia aceitado
redigir o CapItulo s~bre Administração do Sistema, comunico~
me há dias não mais poder fazê-lo. CUidarei pessoalmente do
assunto. D. Adélia continuará a auxiliar-nos como vinha fa~endo •

....Esperando com essas providencias contribuir pa-ra a cohclusão do projeto dentro do prazo fixado, subscrevo-
me, com apreço e consideração,

Mod. 10 . 100.50 - 3158
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