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CENTRO BRASILEIRO O.E PESQUISAS EOUCACIONAlS.

Rio de JaneLro ,18 de novembro de 1958

Sr. Diretor-Executivo do
C B P E Ref.: Sol!cita autoriz~ção para tra-

duçao e publicaçao pelo CBPE
da tese "Guf.des for the reor&.2-
nisation of the physical educ~
tion program in the public se-
condary schools of Brazilu de
Renato M.G. Brito Cunha.

'-..-.

...• ,O Professor de Educaçao Fisica Renato M.G. Brito
Cunha apresentou, em julho de 1956, ao Springfield College - Offi
ce of Graduate Study,U.S.A, a tese acima referida.

, Foi,ela con~ider8d9 como preenchendo um dos requisi-
tos necessarios a obtençao do titulo de "Master ôf Science".

Á Uma 'das recomendações dela cons t ant.e. era. a de q2-e
"fosse ela pup lí.cada no Brasil e fornada accessi vel aos professo-..• ( , , ,res de educaçao flsica da escola secundaria publica' •

O autor do trabalho apresentou-nos o mesmo, visando
ober a sua publicaçao no nosso programa editorial, educacional.

!tendo o trabalho vimos que se justifica a sua prete,!!
dida publicaçao, por nossa iniciativa e conta.

~rata-se de uma boa ap~esentação do assunto,ensino
da educação fisica na escola,secundaria, obedecendo aos princ1 -
pios de uma filosofia democratica de educação.

. O auto~ dom~na o~ temas que aborda com segurança e
proprl~dade o que a1nda ~ malS de ressaltar num ca~po como o do
magisterio daNedusaç~o fisica"em que uma visao exata e ~ais glo
bal da educaçao nao e, entre nos, freqftentemente encontravel..... .° autor nro deseja qual.qge r remuneração pela publi-
caçao de sua tese; deseja a sua difusao, em sua patria.

.... Esc~areceu, todavia, não poãer incumbir-se de sua
traduçao, por acumulo de afazeres,no momento.

Á ••••Isto posto,solicitamos orçamento para a traduçao,ao
Senhor U2aldo Bezerra Neto que tem feito, a pleno contento, tra-
balhos desse tipo para o CBPE. _Pediu o mesmo, conforme carta a-
n~xa, cr$ 10 000,00 para realizaçao da tarefa em dois meses ( cem
paginas õ act í.Logr aradas ), preço que pedimos conferir com a tab'e-
ita vigente neste Cerrt ro ; .
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A .Isto posto, estamos encaminh~da a V.S~ o trabalho
original, a carta com orç~ento da traduçao, para gue a direçao
deste CBPE se manifeste sobre a proposta de traduçao e Eublica-
ção pelo CBPE, aqui encaminhada, para ulterior elaboraçao do
projeto respectivo.

Atenciosamente,

Jayme Abreu
nador da DEPE do CBPE

1::rr4J

/~r~~ies Madurei,ra de Pinho r:/tlf;jJ!4/á '
M.D. Diretor-Executivo do CBPE~l V' . / /
N e s t a
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