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CAMPANHA DO LIVRO DIDJtTICO E MAliUAIS DE ENSINO
.-

Período de julho a setembro de 1954

a) - O programa que vem sendo e eo ado se.a determinar
o aparecimento de melhores livros dát1u mediante a edição de
manuais de enaãnc das divez-aaa matas do ourrículos do ensino mi
dio, bem como doa livros corresponden s pa o grau elementar.
Essa maneira de atuar foi pref por er nda muito pequeno o

# '" •••numero ge professores de form çap a quada porque, entre os de-
ma.i~, nao raros apenas po~s m uma. c 1tura. pouo2 desenvolvida; pa-
ra estes, pelo menos,man bem aitos poderao ser de enorme uti
lidada prática, com o corresp de e reflexo num melhor preparo de
seus alunos.

foi
porem a oasos de exceçao.

N ,A ar. açac .a manual e preoedida sempre do prepa-
ro de um plan ,entre e à. competência de pessoa.muito capaz, o
qual é, depoi , minude emente diecutido e revisto por um grutK> de
especialistas, que cub , tanto quanto possível, os diversos angu-
los dos probl as vers dos e as tendênoias ou escolas cujo exame
deva ser conside ~~

o preparo de manuais de ensino tem, a mais do que já fo·i
dito, a vantagem de possibilitar a ingerência oficial no campo _das
atividades didáticas sem os escolhos e inconvenientes de uma açao
direta, capaz de atetar de modo inadequado os aspectos econômicos
do problema, que aao, naturalmente, de grande monta.

Para bem reamizar sua tarefa, preCisa dispor a Campanha
de material didático profuso, mormente no que se refere a livros •
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Temos nos preocupado, po!s, com êste aspecto do oa 0, proc~rando ad-
quirir todas as publicaçoes que sirvam para nossa informaçao, inclu-
sive mesmo quando seu conhec1m nto exponha somente as faces negati-
vas correspondentes.

'"_ A biblioteca que vem assim se organizando const de tres
ecçoes: a de livros nacionais didáticos, e. de livros didático s-

trangeiros ~ a de obras auxiliares, de natureza didática ou pedagó~
ca. O criterio de compos1çao que foi adotado para a biblioteo nao
exolui, aliá , os grandes trabalho do ensamento humano espeoial-

•• '- tIv 1ftmente, os que sao ligados a mi ao d s ou de educar; t m si
do adquiridas, dessa foma, e continuare os a p der semelhe.ntemen
te, no futuro, v·'rias obras de nat reza g ,não especifioamente -
didáticas, mas que todo eduoador rote or gostará de conhecer ou
de compu1sar. Final~ente, inoluem-s tambá entre os livros de noam
biblioteca em formaçao enc1.o1o' $, io' io e livros semelhan-
tes.

"a compra de obras sobre testes
m que convenham oomo auxiliare

a Campanha.

e no as cogitações a aquisição, por-
1dátioo nacional e e trnngeiro, isto

- Aervirao eles para estudos experimen-
para in

b) - Contin os a aoompanhar o andamento, no Congresso,de
todos os projeto de i ou demais providências que"possaI! at~ngir
de qualquer forma os objetivos da.Campanh~. Entre eles nao hanenh
- que o saibamos - f,ito "oom ~ colaboracao.5!ã ATEC Sll:!.9.! servicos
esneciais" do Ministerio (Expediente de a.bril do ano em curso, asa,!
nado pelo Chefe do Gabinete do Mir~stro), ma tal atividade do Pod r
Legislativo interesoa sempre.

Entre os projetos em curso oitados por~ooas1ão da en~rega
do último relatório, ° de ni 909, de 1951 ("Dispae sôbre 8~leça.o de
livro didático do ensino secundário") continua na Comissao de Edu-
cação e Cultura da Câmara (relator: LaUTO Oru.z),; o de n2 1751, de
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1952, ("Institui gratuidade de livros didátioos p!ra todos os estu-
dantes do Paíslt) oontinua igualmente nessa Comiseao (re1ator; Joel
Presídio); o de nQ 1789, de 1952 (flOria a Rede Naoional de Biblio-
teoas Populares") continua na Comissão atrás oitada (relator: Pinh~
1'0 Chagas); o que "Estende às empresas jo:rnal!stic!s pela Lei ni
1386, de 18 de junho de 1951. que regule. a importaçao de papel e o,l!
troe materiais de consumo de imprensa" foi convertido em lei ( 412
2!86, ~e 13 de fevereiro de 1954); o de nQ 4028 .•.de 1954, (flDisP26
sobre os direitos autorais") oontinua. n Comissao de Oonstitu1çao e
Justiça da Câmara (relator: Bilac Pinto

•o) ...No período ooberto
dos dois novos acôrdoe. ym dêles,
Salles. trata da. elaboraçao de

elatório, foram assina-
com o prof. Amilcar

programa e doe 1i-

e a tradução menoiona-
dos no

•..
zaçao de

feitura de um plano para.a organi-

Prosseguiu a elaboração do ma,terial didátioo destinado ao
ensino de ciênoias naturais na última-série das escolas primárias.

Rio de Janeiro, 18 de Qutuoro de 1954.

Brito

M:P:ra/ãos
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MiNISTÉRIO OA EDUCAÇÃO E CULTURA.

Resumo dos trabalhos do Serviço do Bibliografia do Centro Brasil iro
de Pesquisas Educacionais (INE ). '

Em 1953 o I.N.E.P. tomou a iniciativa e fazer o levan-
tamento da bibliografia pedagógica brdsileira, a fim de dar continu_
ção o trabalho inici'do m 1944. e interrompido em 1945, trabalho
este referente a obras editadas d 1812 a 1944 e publicado na Revis-
ta Brasileira de Estudos Pedagógicos.

C m êste objetivo foi traçado o seguinte pl o:

1 - Publicação de um boletim trimestral, incLuindo a indexação de 11
vros e artigo de periódicos selecionados publicados a partir de
1953, em original ou tradução.
2 - L.vantamento bibliográfico retrospectivo a fim de cobrir a lacu-
na correspondente aos anos de 1945 a 1953.

. ;
3 - Levantamento bib1iografico para o studo da
Brasileira, co preendendo legi~la.çãof documento
artigos de periódicos.

História da Educ ção
oficiais, livros e

os

} Da bibliografia corrent (Bibliografia. Brasileil"'d.de Bduc _ção) fQ

raro publ'cados até a presente dat 4 volumes, perfazendo o total de,12 numeros, sendo o vol. 1 n. 1 correspondente ao ano de 1953 e
seguintes à 1954, 1955 e 1956.

Acha-se em impressão o nwnero
tre do ano próximo passado. s indicações
com êste nÚmero 4.316 itens.
b) O Serviço de Bibliografia vem levantando pro ressi~~ ente
matéria referente os anos de 1945 a 1953 esperando concluir
trabalho no decorrer de 1958.
c) Quanto ao levantamento bibli gráfiCO para o estudo da Histórla da,..Educaçao brasileira, por se t~tar de obra bastante extensa, foi r -
solvIdo fazer-se êsse levantam nto por Este.; do e publica-(.,aepaz-adane g,

os

relativo o,bibliografic

, timo trime§.
atingirão

.•..toda
.••.este

a

te.
Com êste fim, foi elaborado

dados, que o INEP distribuiu ~ ntidade
tado da Federação visando a'facilitar
pesquisa.

um roteiro p ra a coleta de
educacionais dos diversos ~
a uniformiz' r o trabalho de
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Guanabara, 31 de janeiro de 1969.

Ao: Diretor-Executivo do CBPE

Do: Coordenador da DEPg-CBPE

Ref.: Faz relatório de atividades da DEPE no neríodo
___ de lº_dQ., out.ubro :L2.P8ª"'..21..-ª.SLjaneiro_dg_12§2....

Sr. Diretor:

o presente relatório menciona as principais atividades da DEPE
no período de outubro de 1968 B janeiro de 1969.

1.nQ..iEit.os de ~Pe~Q.ui~.s e Levmrt(J.1'ilº)lt.O~- .1l.ê.tl1Q9 do fu.nci~'TI.~nto dÇ)§.
IIQUl.1i,ij1I;.OS"12reparatório?_a9....zipási4JJ.fi. Gllªn~Q.a~. Está sendo dati-
lografado o relatório final dessa pesquisa, a cargo da Professôra Jur{-
Pessôa ?arbosa, com a cooperação da Professôra Haria de Lourdes L.P.
Dias.

2.~st11d.o dos .exajn.ª,~~dp. .l1r.tif{Q._2'2.Jl.Q...JjJst-âQ.Q..da _Guanabara - Estél sendo
datilografado o rel~-3.tório final dessa pesquisa, sob responsabilidade
da Técnico de Educação Aurelia 8mnpaio Leite.

3 ~1illuraçãQ._<1.Q.gralh d§..G.9rr,:elação ~elJ.llê..-ª-Snotas~_Q.12.tiªq,s~nos,"_~~~.&JL\Les-
~;i.Qular..es e nQs d."o:L,s~12r:imeir.o:2..0J1Q~~<lº-._ÇJll'sQ.Q.upg,ri.or.,_Jlé1G"lhauª-barg,.
Está esta pesquisa em fase final de cé:~lcul0 das correlações assinala-
das, tar'ef'a sob a supe rv.í sào do Prof. Octavio A. L. Har'tins. C0Y:10os
horários de trabalho da Profª. Solange Naria Dias de Brito não se COlil-
padec em com o prazo em que o relatório deve estar ul. t.Lmado a tempo de. ) -
ser apresentado à IV Conferência Nacional de Educação que deverá se
realizar em são Paulo na segunda semana de abril, mobilizou-se a coope-
ração da Profª. Naria de Lourdes L.P. Dias para acelerar o ritmo da
conclusão do trabalho.

Ü.l&Y.ill1J:'ÇJJ;!l.Sll1iQdQ._&,ª-stQs_9 c.l.J,s:t..Qii-ªf}_?c11lQ.açjiº--UQ~&ras:hl- Os trabalhos
do grupo de técn:i.cos Lncumb.i do da realização dêsse estudo prosseguem
parcialmente, ainda que se ressentindo da presença de um coo rdenadcr
responsável - perito brasileiro em economia da educação - que se pre-
tende seja ou o Prof. Amer í.ce Barbosa de Oliveira ou o Pro r , Zacarias
sá Carvalho. Agua rda-cs e a p re sença do Diretor de Prog ramas do CBPE
que ficou Lncumb í.do de processar essa moblLt zaç ào , Igualmente é espe-
rada a assessoria técnica de IvIJ.le. Isabelle Deblé, perita da Unesco a
êsse projeto, a contar de fevereiro próximo. Depois de 31 de dezembro
últtmo deixaram de participar dêsse projeto os técnicos Elias Antunes
e Lucia Nagasawa ,
~ ~. , 1" ~ '" IJ . DEP'··'.L b lb 1 J •~1rlo S-1e ':::"Q.llQ.a~a.o- r-ossegua ram , na ~..u., os cra a ios re aClVOS
à el.abor-açào do Anuário de Educação - 1965-1966, na parte do ensino
médio, cometida aos Professôres Jayme Abreu e lJadia Cunha.
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Lidando com material aue só por excecão não é extremamente..•• - .!>

1'. b f Ll ",1\. í tpr-ecar-io, ousca-rse az er o Ele no r que as cn rcunst.anci as pernu .cm,
h '1 ,.. 't í "', A ;, .c egando-se a conc_usao que a con-lnuaçao QOnUarlO eXlge uma com -

pleta reformulação no seu modus-faciendi, especialmente na parte dos
incwnbidos de elaborar as respostas.
E§1udos Dara a J:V_Q.onf.Qr~UQ...ia-1::IªçiQuªJ.rde~EdlJ.Q.açiio:
Natureza do 11 Ciclo do ensino médio - Retomaram-se os estudos neces-• __ . - -t:ll*I_" ~ _

sários, à elaboração dêste documento1de autoria do Prof. Jayme Abreu,
a ser anr esen t.ado pelo INEP à IV Conferênciil Nacional de Educação, a
se realizar em são Paulo p rovàve.Lmerrte na segunda semana de abril.
Q, ªc.es~so,à Uni ver..,siclade.Prosseguiu também a elaboração
a ser apresentado pelo IHEP à IV Conferência Nacional de

I' t destudo e de au tor-í a da Profª. Nad í.a Cunha ,assis ente e
da DEPE.

1\ •desse estudo,
Educação. O
Coordenacão~

,Ati:viJ.la9&â.T!5..crliÇ.,Q-Aclmini§.t:r.atiYilli - Expomos,
principais atividades técntco-administrattvas
b ld 1\ 1 tI' "rangl o por esse re_a 01'10.

Outubro 17 - Entrevtsta com o Secretár:Lo de Educação de Nato Grosso,
sôbre projeto de instalação no Estado de Centros de Edu-
cação Primária, nos moldes do Centro Educacional Carnei-
ro Ribeiro, de Salvador, Bahia.

Novembro 20- Participação em reunião com os Lnc umb í.dos da elaboração
do Anuário de Educação 1965-1966, para discutir e fixar

. -1' . f it 1crlcerlOS para el-ura LO mesmo.

a seguir, um resumo das
"da DBPE, no perlodo a-

Novembro 29-

11 "

Entrevista com o Prof. C1yde Voroman, da Universidade
de Hichigan, Ann Harbor, sôbre o problema do fUl1ctona-
mento dos UCollege Entrance Boardtt•

Atendimento à Pr-of'e , Setuko N8-KarO, sôbr e instalação
de Centros de Pesquisa no Senac;

3- Atendimento à 11lle. Isabel1e Deblé, perito
da Unesco, para discussão do projeto sôbre
custos da Educação no Brasi1.; ,

6- Reunião com ü Pro:f. Jatobá, do Serviço de Estat:fstica
do MB6 e técnicos do 'CBPE, para discussão s ôbr e o
~nuário de Educação 1965-1966;
Reunião com o Prof. Octavio A.L. Nartins sôbre o Pro-
jeto de Correlação de Notas entre o vestibular e exames
finais no ensino superiori
Reunião no CBPE sôbr e o funcionamento do CEOSE e EliTEP.
ReUl1ião sôbr e a reforma adnrírrlst.r-at.í.va do INEP.
Entrevista com o Pror , l-valter 'I'oLedo , Diretor do Liceu
E A ~ A • I ~~duar-do Prado, sobre proposta oe conven i o com o ]\Jr!JP.

de ·educação
gastos e

Dezembro 3-
11

11

" 6

" 10-

ti 13-
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Dezembro 27 - Reunião para discussão do plano de trabalho do CEPE
para 1969_

Janeiro 9 - Elaboração de parecer sôbre assistência técnica do
.,IECà. formação dos Professôres de Francês e Inglês
no Brasil - Ao Diretor do Il\iEP.

17 - Reunião no CBPE sôbre projetos de trabalho do CBPE
para 1969.

20 - Elabora,ção de parecer sôb re convênio entre o INEP e o
Liceu Eduardo Prado de são Paulo - Ao Diretor do INEP.

Sendo o que de mais relevante nos cabe referir como atividade
DE H" ~ 1 b . d '" R 1 +" ~ .da Pl.:.Ino per roc o a r'angi o.opor esse -te..Lacor.i o , I a.rrnamo-rios

Atenc iosamen te,

Jarme Abreu
denador DEPE-CBPE

Ao
Diretor Executivo do CBPE
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TO 10 D J EIRO A ET· o DE 1970:

lrrOgram do r.ealizado

- acotrlPanha ento d prov ,
revisão G distribui -o dos
ns. 113, 114 e 115 a 3.719

ain ntes, sondo 3.339 do
Pai 380 do exterior •

.•.acompanhamento do provas
revl~ão do n • 116, 117 e
118.

- planej monto e· coleta d .,ter! r latlva aos n •
1~9~ 12 6 121, com revI-

-o de parte dos orlg1n i •

1#- plan jamanta do numero espo·
cial dodlc do ao preta Lou-

renço Filho.
" ,

rr, P'OOG A E TRA ALHO PARA OUT -/O ; 1970;

• distribuição do n • 116 o 117;
- acomp nh monto tipográfIco do ns. 118, 119 120;

, I- coleta do teria para o numoro G pecl 1 dodicado o prof" _ L. • "'!I

FILHO para o n , 121.
- ompenho om nomo do orv1 o Gráfico Funda($ão IBGE. no v 10r

de Cr 100.000,00 pela impressão dos ns. 117, 118, 119 e 120,
relativos a 1970. Iartigos oncomondados;

- vorba de Cr 3.000,00 para despesas comrov1sio o traduçio

III. PERSPECTIV S PARA 1971:
Gom a r tormal ç-o dministratlv do INEP 6 Contros de P quis,
aunge pos 1bl11dadc do se e truturar um ' crv1ço C ntral de

~ , - .Publ1c o $, tornando-se vi vaI distribu1ç o comere! 1 d nos s
edições, o que cst* dopendendo da efetiva~ão da operaclon lidada



u;; . . .

da. reforma.
N , . ,A progra çao devar seguir o crlterlos que vem orientando o

trabalhos devi ta, doV do ar mantida filosofia educacion 1,
,,, ; •• #o nivel eientifiOo univereitarl0 e a pro ramaqao monogr fie , com

reuniões tri astrais do Con olhode edaç-o para o planejamento,., /

exame o apr-evaçao da materia a "dlvulgada.
,Pretonde- eoditar uma sorie ,do volumes, reunindo trabalhos do,. ...•

ospecial rolovanéla sobre te- s oportuno como pe qui a, planeja-
#monto e outros, j publicados pela Re i ta.

rio do janeiro, 15 de outubro de 1970.

~~.
jador dê d 11"0 brltto - r d tor ch te da r.b.o.p.




