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Novo material didático
O Setor eleOrientação Ped8.~gica está preparando novo material di

dático especialmente dedicado ao "voluntariado" da Campanha. Cada professor re-
ceberá um exemplar do "~ 10 Voluntário", que explicará~ lição por lição, ü.
matéria contida noa Guie ".~~~ucação Fündamental para Adultos (12 e 22 livros) 9
esta orientação permiti "Í ao professor melhor compreender o material que lhe é
fornecido e, sobr-e tud- I. usá-Ia com maior rendimento.

Organização do Vo1untari: ' . da Campanha
,

A fim de ampliar o ioluntariado" da Campanha de Educação de Adolescentes
e de Adultos, o Setor de Relações Públicas planejou mobilizar várias institui -
ções, que serão solicitadas a patrocinar, pelo menos, uma classe de ensino su -
pletivo de adultos. O material di.'láticoe a orientação e ass·istência pedagógicas
serão oferecidos pelo Serviço de Educação de Adultos.

12.000. Cursos de Educação ~ Adolescentes e Adultos
O Setor de Plane jamanta e Contrôle da Campanha de Eduoação de Adolescentes

e Adultos fará instàlar, em diferentes regiões do país, no corrente a.no, 12.000
novos cursos eleEducação do Adolescentes e AfluItos, nos qua i s poderão ser matri
culados 300.000 alunos.

Concurso de Obras Educacionais para~-alfabetizados
~,.

O Setor de Administração da C.E.A.A. fez divulgar o Edital do Concurso de
Obras Educacionais para NElo-alfabetizados, com valiosos prêmios em dinheiro.

As inscrições estarão abertas até 30 de abril de 1958, podendo os origi
nais, inéditos, enquadrar-se em qualquer das seguintes seções: leitura de ficção
ou história; educação doméstica, educação profissional; teatro.

Aos concorrentes melhor classificados em caclauma dessas seções, serao con
feridos os seguintes prêmios: Cr$50.000,00 ao classificado em 10 lugar; Cr$ •••
25.000,00 ao 2º; Cr$12.000,OO ao 3º; Cr$8.000,00 ao 40 e Cr$5.000,OO ao 5~.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Relações Públi-
cas da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos - Ministério da Educação e
Cultura - l4º anelar - sala 1404.

.... ....
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Cr$ 400 •.000,00 EM P~IOS

Concurso de Obras E'ucacionais Para Não-Alfabetizados'

A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos com o obje-
tivo de proporcionar aos néo-alfabetizados outras oportunidades edu-
cacionais, impedindo, assim, o seu regresso ao analfabetismo, promo-
verá o seguinte concurso, que se regerá pelas seguintes disposições
publicadas em Edital:

1. De ordem do senhor Diretor Geral, faSto público que ê,e acham
abertas no Departamento Nacional de Educ~ção - Campanha de ~ducação
de Adolescentes e Adultos, desta data ate 30 de abril de 19.58, às 17

horas. improrrogavelmente. as inscrições destinadas ao Concurso de O-
bras Educacionais para Neo-Alfabetizadcs, cujos originais, inéditos,
deverã9 enouadrar-se nas seções prffivistasno item 8.
2. As inscriççes dos trabalhos serão feitas com pseud9nimOSj cada tr~
balho far;se-a acompanhar de mn envelope contendo o t~tulo da obra,nq
me, residencia, naturalidade, estado civil e profissão do autor.
3. O pe1ido de inscrição será endereçado ao Diretor Geral do Depart2
mento Nacional de Educação - iJIinistérl0da Educa~,ão e Cultura - l4Q
andar - acompanh ado dos exemplares previstos no item 5.
4. Só poderão ser inscritos trabalhos de autores brasileiros (natos
ou naturalizados).
,. Os originais serão apresentados em três vias, devidamente datilo-.. ,grafados, em espaço duplo, margem esquerd~ de tres cent~metros e ma.!:
gem direita não inferior a um centímetro.
6. Para julgamento, será observado o seguinte critério:

ouant;c à forma (40 pontos): "
a) - plano ou estrutura ~er8,l - ate 15 pontos;
b) - correção e adequaçao da linguagem - até 25 pontos.
-iuanto ao fundo (60 pontos): .
a) - Valor educacional do tema - até 30 pgntoSj
b) - contribuição pessoal ~o assunto - ate )0 pontos •.

7. Só serão classificadas as obras oue obtiverem pelo menos 60 pon-
tos, sendo exigido um mínimo de 80 pontos para os primeiros lugares.



8. As obras apresentadas deverão e1V.lusdr,a••••se rigorosamente nas
especificando o tema escolhido.

a) - ~!tura ~.&çi2 sm HistÓrias
l-Contos.
2 - Romances.
:3 - Biografias., ,4 - Eplsodios historicos." ,5 - Campendio de Historia do Brasil.

) .,b .- f6lueaÇi2DOMostica.
1.- Decora~;o d~ lar.
2 - Higiene domestica.
3 - Alimentação infantil •
.4 - Recrea~o para criança (ensinando os pais a brincar com os filhos).
5 - Recreaçao paro. adolescentes e adultos.

c) - ~çi2 profissional.
1- Orientagão profissional para os filhos.
2 - Prevençao contra acidentes.
:3 - Direitos e obrigações do trabalhador.
4 - Higiene do trabalho.
S - Aperfeiçoamento profissional.

a) - Tatrq.

..seguintes se90es,

1 - Peças teatraisl .
2 - novelas radiofonicas.

"9. As ~eças teatrais e novelas radiotonicas destinam-se a,ser representadas pqr ou
para neo-alfabetlzados, ha.venqo inteira liber,dadeq~ a escolha,do tp.lIIa,numero
de personagens, cenas, atos, epoca, indumentaria; ~everao, obrigatoriamente, ser
prscedi<t.1.sde instruçoes detalhlulas para a encenagao.
10.Aos concorrentes melhor classificados em cada uma das seções a que se refere o
item 8, serão conferidos os seguintes prêmios.

1 prêmio de C:50.ooo,00 ao classificado em 1Q lugar,
1 pr~o de e-~5.000,OO ao classificado em 29. 1ugarl
1 primo de Ç12.000,OO ao classificado em )0 lugar;
1 premio de 8.000,00 ao classifioQdo ~m40 lup,arJ
1 prêmio de f: 5.000,00 ao c1assifioado E!1l 52 lugar;
!-1ençãoHonroB."inos classificados em 6Q, 7Q, SO, 9Q e 100 lugares.

Íl. Os autores de obras premiadas em 10, 22, 30, 4Q e 50 lugares cederão SêUS di -
re1tos autorais ao Departamento Nacional de tduc.'lção,mas terão ressalvados sempre
a sua propriedade intelectual.
~. Caber~ ao Diretor Geral 10 De~tamento Nacional de Educa~ão designar as Comi;1
SOes Julgadoras do Concurso em apreço, as quais se constituirao de, pelo menos,tres
~os. .. •. ,
13. Quaisquer esclarecimentos podemo ser obtidos no :3etorde Relaçoes PUblicas da
Campanha de ~cação de Adolescentes e Adultos do Miniat~rio da Educação e Cultura
- 140 andar - sala 1.404.

Do presente concurso será feita ampla divulu"ação em todo o territótio
mciona1 a fim de que 26 possíveis interessados temem conhecimento das condiçoes
e8tabe1eoidas e dos premios lnstituidos.
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Holr:tID Infom"itivo

nfPfl.R'l'AHI:NTO NACIONAL Df :DUCil.:;1io

Cmnp~ siQ. ~-ducJq~ d!i AidoJ.Ç'l~cept:es~ fuiultoa
r d -. 1 •• Pú#,:.letal'" ~ ~,c .aqo.Q@. olicnâ

... o I Rio do J.:mei.ro, 7 de janeiro de 1958

..
Pcrccnta:·;Silll dn ~'1row~çUQ!lQ.J. Q.-,I.r,.

" t d •. d 1 ~ l' 1 I·· •.. -} r·li. percen n[;01r: ~ ,'Jprowlgao e n;. unos aos i.'C::1tl'OS c e .nl.Cl/:l';pO .rI'O J.§.
sfom l VE"J'l aum.nitanrlo ";')roiSTcssivamcnte dcs'Je 1951, «uando forr>rl c::d-r"taos •• l~ssim,no
;rinciro ~no, sobre um total de !...•5C'fJ '.1llitrieulQ(10s, apenas li :lorr.cm ;)'l2rovados ou
seja O,2l,?~. Nos anos oer,uintes i'oram. r:stRO !}.S percentagens 0.e aprovaq.:1.ot 27,80; ••
33,97; 3S,tJ$; e 5$,üS por cento cn 1956.
'uxilio finnngciro QO~ cur§2i ~p~voü

,.. Desde 19/.7, orande foram eriat1os, os cursos de (O'n01nopri!!l:~rio s~p1~
tivo ,tem recebido anualm--:nte um au.::dJ.io f'in~.ncdro substaneãa'l dB parte do ~;ovf'rno.
..::.'1sedia, tal auxilio tem st(~.oda 01'<1('111de 3L~,2 ~Ililhões de cruzeiros por cno - ~o
::\.10, contudo, ~ in~ufici,,;nt'1 l)::.ra as erlg~ncias do crescimnnto e ·,)r0í:I,:0SS0 do prds •
.om;:,~t()a coopsraçae iD(~.iviiu;).l do cada brasileiro ulfahetj.z2c~.O 1100C'rn. ajurlnr a s~
nsr este mal.

Cada vJuno mnt:dcul"fJo nos cursos detmsitlo nrin;rio supletivo cnstcn,.. ~ ,
::0 f.?A., ?'ffi 1956,,,11 i"lportnncil't l'lo[1;;,q de 193,31 <:wzr::iroo. ~r,~.lG(,)t'l~

cuncrrto de quatro V(:ZOfl, ('.T'!C01'!iparnçno com o '?i:'imC'iro !)rto da r:arlr..,anh~
de ,:..du1tos t 1;.8,05).

rC'Prcsenta 'Jm
dé- ;~ductl.l)ão.~

Instalayi2 lli2. c.I.P.
Fm 1957 for:1nl instituícton pelo ,(:.f..A. 110 C('ntros de Inici2ç5:o Pro -

fissioml em todo o Erasil. ,-ienos da metade'" exuto.mentf:, 50 centros - rQi o total
concedido em 1951, quando teve inicio 11 insti tu1.gtio dM~uc1cs centl~os... ,~istri~ig~ ~ ~mtcrial Digatico

11.Ci1r:l;1anlw. de ;·duca~õ.o de AdolcscentE'!s e hdultos distribuiu, de outlã
bro a dezembro de 1957, por interil;dio do ~etor de Lc1aqões PÚblicns, 62.7711• êxem-
:>bres de ~1>licaç<>esdivcrR0.A n instituigoea c 1.:'. ~)2rticulnres, que, na c~ualidnde
de "volunttlriosll eoâaboram na cruzada contra o anE1.1f'obctismo. O Distd.to Fodera.l, .
foi a uní dade de onde nroveio o maior nuncro de pedidos, 3c!~iô.o do j:;staoo de ]Unas
i..rerais. {1Spublic::l.çõés'do mo.ior diotribuiçQo fOr~,l'1a "Suidenos riél Criançf'l.iI (18.295),
:-.ber" (16.719) e "Ler" (16.333). Dos T:~rt,o.dosdo :Para e do ~~Gnirito Santo nenhum

~cdido chegou no períOdO ficlmt=l moneãonado, .
Colabçragig ~ instituigõ~

Numerosas instituicões (~st;;'o co'lriborundo com o ~,oluntaria~.o !lUC o (:~... ~ ..)'
tor de He1tlcoes PúblicQn ele. C.E.A.A. esta (i)!'3aniz".ndo om tort.o o Brasil para comba-
rr o nlllllf~b~tiDNo. trJims Gerais (16) e :)istri to icc1eral (14) são as unãdades que
~esentam maior volume de instituições cOG~eradoras.

mailto:.aqo.Q@.
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Ensino gratuito, sem car~ter político QY religioso
# ~ , .,Na Suecia, o motivo de consideravel atividade a educaçao dos traba1hadQ

res. Os sindicatos, as organizações de trabalhar3.ores,as ••associações da juventude
e as cooperativas de consumo exercem, supletivamente, açao educac~onal. n,ssa for-
ma, assegura-se aos trabalhadores suecos ensino gratuito, sem (~rater politico ou
religioso.
Vantagens ~ra 2ã estudanteê adultos

, , Os lic~s de adultos, na Polônia, constituem um dos meios eficientes de
estimulo a ooucaçao dos adultos - segundo estudo recentemente divulgado pela UNES-
CO. Tais estabelecimentos são financiados pelo Estado. Durante o per1odo de exaMes
nos liceus de adultos, a lei garante aos alunos sete dias de f~rias, al~m das f~r~, -,,"as normais. P~dera haver, igualmente, a reduç~o de ~~ hora diaria de trabalho e
outras vantagens destinadas a ajudar a educaçao €'TIl massa do povo.
Universidades aux~liam educaç~ ~ trabalhadores

•• #Na Gra Bretanha - onde o progresso industrial data de mais de um seculo
- a educação dos trabalhadores vem sendo desenvolvida em e2treita ligação com as ~
niversidades. É uma forma de amenizar o probâema de Aducaçao de adultos mm"l soci~
dade industrialmente avançada... ~~~ ~ adulto§, proble1!l.l~ ~ i!. vida- ~,. A educaç~o de adultos, sem" exagero, pode ser oonsiderada um proeeaso que
dura toda a vida, ja que compreende todas as formas de ensino, que se dirigem aos
~dultos dep~is do periodo de#estudos esc~lares. Não importa, portanto, j; tenham
eles conclu1do o ensino primario, secundario ou superior. No Brasil, com o proble-... ,ma da alrabetizac.~o c2rrenqo quase paralelamente com o indiscutivel desenvolvimen-
to matpxial do pais, esse e um dos pontos vitais de que dependem o progresso e a
civilização nacionais.

•• #Alrabetizaç~ obrigatoria
# -. -Na Republica Dominicana a preocupaçao com a alfabeb.zaçao de adultos vai

a !>Onto de ser~m estabelecidas multas para os que deixarem de freqüentar as e~co1as
de alrabeti~açao. No ca~o de se tratar de jovem de ll~a 1a ~nos, sem meios proprios
de manutençaol a multa e aplicada aos pais. Em qualquer hipotese duplica-se a mul-
ta na reincidencia. .
~çâ2 .d§ Adulto§ preocuPâ, UNESCO

Nos anos de 1952-53, prinoioolnu~nte, a Ul\'ESCOooncentrou seus maiores
r~cos de atividade na questã~ da edu~ação dos adultos. Iso~damente ou em goopera-
çao com as grandes.organizaçoes operarias, aquela instituiçao ~omoveu estagios de
estudos e cqrsos sobre diferentes problemas rel~tivos aos princ1pios, aos progra -
mas e aos metodos de educnçao dos trabalhadores. Todos os pa1~e5 do mundo colabo
ram, indistin~entp."na luta universal em busca de uma soluçao que o progresso e
o avanço da ciencia so fazem tornar cada vez mais urgp~te.

***
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Organiz~ção do Voluntariado da C.E.A.A.
Uma das principais atribuições do Serviço de Relações PÚblicas,

talvez c.mais importante, 'está represent.ada pelo recrutamento e orga
nã ..\ção do "voluntarlado". Estão sendo tomadas' as devidas providêncI
as para que, em 1958, um movimento nacional, de amplas proporções,le
vante o voluntariado mais numeroso, até agora conse~~ido, contra o ãnalfabetismo. -

Ao lado da colaboração espontânea, que sempre existiu, será ins
tituida a cçlaboração orientada pelo S.R.P., representada por campa:-
nhas sistematicas, em diferentes setores de atividades, começando
por aquêles que estão mais intimamente ligados ao Ministério da Edu-
cação e·Cultura, até chegar aos que mais se beneficiarão com o nUme-
ro de alfabetizados.
Campanhas específicas

O voluntariado contra o analfabetismo será recrutado em campa-
nhas específicas, aproveitando, inicialmente, a colaboração de ínsti
tuições vinculadas ao M.E.C. As campanhas programadas para 1958,com
início em março ou. abril, serão as seguintes:
Campanha do Ensino Secundário - Os estabelecimentos de ensino secun-
dário , sobretudo os subvencionados pelo Fundo Nacional do Ensino M~
dia, serão convidados a patrocinar pelo menos uma classe de Educação
de Adultos, com o concurso dos alunos das séries mais adi:lntadas.
Cam-eanha do Ensino Normal - Cada.estabel.ecimento ~e.enSino norma~ p.Q
dera manter uma classe de E"ucaç3.o de Adul.tos, ut.Ll.Lzando , para lSSO,
alunas matriculadas nas duas últimas séries.
C::unpanhado Ensino ComercIal - Os estabel.ecimentos de ensino comerei
al,a exemplo dos de secundaria, .também serão convidados a manter u-
~a classe de Educação de Adultos.
Campanha do Ensino Industrial - Os estabelecimentos de ensino indus.
trial, subordinados à Diretoria do Ensino Industrial ou mantid.os pe-
los governos estaduais, receber~o convite para manter uma classe de
3àucaç3o de Adultos.
v::rnUanhaUniversit~ria -;Cada Diretório AC3dêm!ca de escala sup~r~or
ser-a conví.dado a pat r-oc.í.nar- um curso de Educa çáo de Adultos, ut~ll.;-
Z~1'1doestudantes que desejem coI.abor8.rneste empreendimento de cara-....ar nacional.
~;npanha das Bandeirantes - Â organização das Bandeirantes será soli
citado que incl~am, entre as atividades a 0ue se dedicam, a alfabeti
z~ção de adultos por meio de organização de classes ou avulsamente.-
:P~panha dos Escoteiros - O órgio dirigente do escotismo no Brasil si
~i, também, convidado a incluir em seu programa de ativid~des a ins-·
-ituição de classes de Educação de Adultos.



--- x ---

Campanha Desportiva - Por intermédio do Conselho Nacional de Despor-
tos. a cada clube registrado, sobretudo instituições subvencionadas
ou que g~~em fav9res especiais, será pedido que patrocine um cursore
de Educaçao de Adultos.
~Danha da ImErensa - De tôdas as instituições sociais, talvez seja
a·Imprensa aquela que mais se beneficiará com 09 resultados de uma~
_ls campanha de alfabetização, pois o número de possíveis leitores·
se tornará, assim, cada vez maior. Est~ a raz30 pela qual cada um dos
3. O jornai~ existentes no país será convidqdo a patrocinar um cur-
5 de E((ucaçao de Adultos.
campanha-das Editôras - A indústria do livro só se poderá desenvolver
n~ país se o número de pessoas alfabetizadas aumentar consideravel -
mente; as companhias editêras, tal como os jornais e revistas, tam-
bém serão convidadas a instalar cursos de Educação de Adultos.
Campanha do mais um - Cada brB.sileiro escolarizado será convidado a
alfabetizar um adulto de suas relaçõesj intensa campanha se desenvol
verá no sentido de que, em todos os lares, sejqm alfabetizados os a-
dolescentes ou adultos por ventura analfabetos.

COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS ~ CONTRIBUIR PARA O
PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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Analfabetismo_r=-º:Fh'..f_~~':~
A AssocJ.aç3.ode Voluntários foi uma das or-ganí.zaçâs princi-

pais da campanha Lançada J na RÚs aí.a , para o combate ao analfabetis-
mo; criada em 1923, e~ menos de dois anos reunia 1.600.000 membros •
.·aquela ocasião" o analfabetismo podia ser considerado o maior de to
dos os males com Que se defrontava o país - muito mais da metade dos
adultos n~o s~bia ler ou escrever. HOje, segundo relatório da Unes-
co, o mal esta pratic~ente debelado.
ürupos de estudos na Suécia

Círculos ou grupos de estudos s3:odos meios mais utilizados
~- educação de trabalhadores, na Suécia. Em 1956, contava-se em to-
~o o país com cêrca de 45.000 grupos, dos C'uais 22.000 (15.000 nas
cid~de~ e 7.000 no camEo), reunindo 220.000 alunos, dependiam da As
soc~açao para a Educaçao de Trabalhadores •
.; socie1ade e a causa da alf2,betização

. ., , #Nao e so com o objetivo de permitir aos trabalhadores apren-
....ar a ler e a e~crever que se deve ter em mente a neceas.í.dade da cillli
panha de educaçao de adultos. Numa sociedade moderna. sua cooperaçao
s:::. todos os ~et.õre5 torna-se cada vez mais indispensavel, ba~tando
~alar-se nas responsabilidades da classe, no seio de suas proprias
:rganizações - como sindicatos, coo~erativas, etc. Somente com a a1-
~ebetização e a educ~ção de maior numero de pessoas, alcança uma so-
c~edade a p~enitude de suas fôrças.
3duc9.ção de Adultos e a UNESCO

A UNESCO - órgão das Nações Unidas, que coordena as ativida-
~es culturais e científicas nos paises membros - continua a cooperar
C:I:. os agrupamentos internacionais de trabalhadores, que, com sua a-
_~da f!nanceira e técnic~, organizam vários cursos e a~ivldade~ para
~_rmaçao dos quadros e programas de estudo destinados a educaçao dos
..re.balhadores. Tal cooperação se realiza. em 1.1g'''.ç~:;~ . íntima com as
;tividades exercidas pe La organização ~ ~ domínio da educação de adu,1
- s em geral.

Qcação de trabalhadores
A educação,dos trabalhadores re~resenta~ na.educação d~ adul---5, um ramo p~rt~cular que interessa as org~zaçoes, garant~do to

~- ~u parte dos serviços educacionais requeridos por um grupo parti-
~er de adultos no seio'da coletivid~de. ~ un tipo de educação mais

-~oocÍficot por assim dizer, um aspectio do grande programa de educa-
~~ de adultos.
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AssnULACÃO ~ IMIGRANTES

Uma parcela import~nte do progresso da nação norte-americana,
como se sabe, corresponde a participação dos imigrantes na vida naci2
nal daquêle país. E isso foi, em parte, resultado de 'um programa cui-
dadosamente elaboraào, pois, nos Estados Unidos, uma granàe proporção
dos serviços prestados pelas instituições de educação de adultos no.
fim do século XIX e no princípio do seculo XX destinava-se à assimila
ção dos imigrantes. -
I TEGRACÃO DOS TRABALHADORES llli ~ SOCIAL

Â medida ~ue melhoram a condição e a posição social do traba-
lhador, sente-se ele mais inclinado a aproveitar as possibilidades de
prosseguir sua educação através dos serviços destinados da conjuntoda
coletividade, procurando menos as organizações educacion~is que se di
rigem aos trabalhadores na qualidad~ de membros de um grupo social ~
ticular. O ensino técnico complementar de que possa precisar lhe é a2
segurado por instituições técnicas ou por cursos noturnos. Poderá vi-
sitar museus, bibl!otecas e galerias, assim como acompanhar programas
de rádio e televisao. Passa a ser um elemento perfeitamente integrado
na sociedade, para cujo progresso colaborará de maneira efetivR.
S JESUITAS E O ENSI NO !ill. BRASIL

Foram os jesuitas o primeiro grupo a se preocupar com o ensi-
no no Brasil. Funda2a a Companhia de Jesus em 1540, já em 1549 chega-
a ao Brasil a missao chefiada por Manuel da Nóbrega, com o objetivo
e converter indígenas e ministrar-lhes os primeiros ensinamentos re-

_igiosos e sociais.
'::.uUCACÃO FUNDAMENT:iL PELO R.~DIO

m~e~no, através das ondas curtas e longas da Rádio Difusora
-~inistério da Educação, será iniciada no Brasil a Educação Funda -

ental pelo Rádio. Programas especiais estão sendo elaborados com ês-
=e objetivo. E, durante todo 1958, espera-se queNseja~ distri~uídos49
':'1aparelhos de onda especial, que corresponderao a ~nstalaçao de ng
~ro igual de cursos de ensino supletivo.

AOS ESTUDANTES

.Aeducação de ad~ltos deverá levar, eventualmente, à adoção 00
=:stemas que ofereçam premios aos que mais se destacarem. Nesse senti
~_ há que observar a experiência de países em que o ensino ~upletivõ
:=- sendo .aplicado há alguns anos - como, por exemplo, a Polonia. Alí,

:~ ~rabalhadores que apresentam os melhores resultados escolares tem
=~-o premiados com-livrosJ biciQ1etas, férias gratuitas nas praias ou
-::-3.nhas,etc.
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PRIMEIROS BACHAREIS BRASILEIROS

Os primeiros bachareis graduados no Brasil formaram-se em 1511 - portan-
to, mais de meio século após a descoberta do país. Apesar disso, as condições
d~ vida dá população, Geralmente analfabeta, nem siquer permitiam que se des-
pertasse nas mesmas o interêsse por uma educação que lhes parecesse necessá -
ria para resolver os árduos proble~as da vida prática.

EnSINO .!:QS CORRESPOND~CIA ,-1!! POLONIA

Além dos liceus de adultos, que contam 35.000 alunos, existe também na
?olônia - segundo revela um estudo da UNESCO - vasta rede de liceus de ensino
geral secundário por correspondência. ~sses estabelecimentos são destinados a

dos aquêles cujas obrigações profiSsionais os impedem de seguir regularmen-
e os cursos. Geralmente os alunos dos lioeus por correspondênoia são jovens

~e dezoito a xrinta anos, recrutados entre os trabalhadores de diferentes se-
res da economia nacional (indústria, comércio, agriCUltura), constituindo

Qaioria os habitantes das cidades.

_CAÇÃO EQê. TRABALHADORES SUECOS

Um levantamento das preferênCias dos trabalhadores suecos, cuja educa -
é promovida pelo Estado, revela dados curiosos 9 particularmente com rela-
às matérias ensinadas. Assim, 20% dos alunos estudam história sagrada, fi

sofia, psicologia e línguas,vivas; 31% preferem as belas-~tes, literatura
- ~istória; 22% as ciências sociais e direito; l8~, tecnológia; e 9%, geogrÊ

" • •• A •~~a econoID1ca e c1enc1as.

Uma lei de alfabetização obrigatória de adultos, na RepÚblica Dominica-
, estabelece severas penalidades para os faltosos ou aquêles que impeçam o
~ cucprimento. Basta dizer que, segundo o art~ 13, "os contratantes, empre-

:-ios, mestres de obra em geral, tôda pessoa que empregue alguém incluido no
igo 12 da Lei de Alfabetização (maior de 14 e menor de 50 anos, sem instru

--) está na obrigação de exigir-lhe a apresentação da Cédula de Inscrição,
.•.como de certificar-se se o seu empregado assiste com regularidade as

no curso em que foi escrito, sempre sujeito a incorrer em multa de ••••
_ •• "".00 a RD$50.00".

~ COM O ENSINO--
Govêrno Federal, no ano de 1956, despendeu a soma de 5.300.000.000,00

_r. zeiros com o ensino, correspondendo naturaloente ao Ministério da Educ~
_ Cultura a aplicação das verbas mais elevadas nesse setor: ••.•....••.••

•000,00 de cruzeiros. Neste total estão incluídos os pagamentos de
•••.•• ·""":fi::' .•••ções e auxílios (2.362 milhões), gastos com pessoal (538 milhõe~, com

~~'al (144 milhões), e outros não especificados (1.201 milhões de cruzei ~
dados foram divulgados pelo Serviço de Estatística de Educação e

...... ......
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ANALFABETISMO BQ S~CULO ~

DDes~e.a proclamação da República, em 1822, várias têm sido as tGntati-
Vas ofioiais de combater o analfabetismo neste país. Os resultados, no séc~
10 passado, infelizmente, foram pouco animadores. Em 1872, o indice de anal
fabetos no Brasil era de 83% da população; em 1890, aquela percentagem au -
mentára para 85%. A solução terá de vir com a. cooperação do todos oS brasi-
leiros, principalmente por meio do "voluntariado" da Campanha.

ENSINO lQli CORRESPONDmCIA

O ensino por correspondência é possível em todo país, cuja população
saiba ler e escrever e onde os serviços postais funcionem com regularidade.
~ando o analfabetismo fôr vencido ou estiver regredindo, pode-se recorrer
a êste método de ensino para substituir ou completar o ensino magisterial •
Z o que acontece na Suécia, onde o ensino por correspondência tem um papel
~ecisivo na educação nacional.

~JUCÀçÃO OPERÁRIA

A Organização Internacional de Trabalho - entidade sediada em Genebra
e da qual participam países de todos os continentes - desde sua fundação ,
'9= 1919, se vem preocupando com a questão da educação dos trabalhadores.
-- 1950, uma conferência daquela entidade adotou uma resolução especial, no
sentido de ser intensificado o seu trabalho. nesse setor. Em 1956, um progr~
-- de educação operária foi elaborado, prosseguindo sua aplicação pelos a-

s de 1957 e 1958, de maneira intensiva.

~~~CITO CONTRA ANALFABETISMO

o Exército Brasileiro vem mantendo ação constante e eficiente no com -
-e ao analfabetismo, especialmente graças ao ensino ministrado aos recru-

O decreto de nº 10.1981 de 30 de abril de 1913, criou Escolas Regirnen-
'-~:s coe aquele objetivo. A lei de nO 5.632, de 31 de dezembro de 1928, es-
~~~leceu que o ensino compreenderia a "instrução primária elementar dada
5 soldados analfabetos, em escolas regimentais, confiadas a professores

:=.tis,solicitados aos governos estaduais e do Distrito I!'ederal".

..... .....
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P!&~ ~ .;;.CM:=.dP;.:A:;.NHA=
Desde 1947, quando foi instituído a Campanha Nacional de Educação de

Adu1tos,_ tem sido extraordinário o esfôrço visando a combater êsse mal em
nosso país. Contudo, houve anos em que os recursos empregados nessa Campanha
tiveram de ser reduzides, dovido ao aparecimento~e outros problemas. Do

'l ponto de vista financeiro, os recursos empregados na c~panha, durante dez
anos, foram os seguintes: 1947= 32 milhões de cruzeiros· (as cifras são arre-dondadas);.1948: 47.5 oi1hões; 1949:55,5 milhões; 1950: 54 milhões; 1951 :
52,5 milhões; 1952: 73 milhões; 1953: 54 milhões; 1954: 46 milhões; 1955:
49,5 milhões; 1956: 52 milhões de cruzeiros.
MAIORIA ~ CURSOS MISTOS

Ceme é natural, os cursos mistos de educação de adultos representam
~a proporção bastante mais elevada, em relação aos cursos isolados - femi-
ninos ou maseu1inos. No primeiro ano da instalação da campanha de alfabeti-
zação de adultos (1941), a proporção foi a seguinte: 18% de cursos masculi-
nos, 9% de femininos e 13% de mistos. O último levantamento revelou as se -
guintes prop~rções: cursos masculinos - 9%, femininos - 4%, e mistos - 87%.
DADOS M.CAMPANHA §! l2ll

No ano de 1957, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, s~
gundo dados até agora disponíveis, obteve reeursos financeiros num total de
53.273.000,~' cruzeiros. Foram concedidos 4.658 Cursos de Educa~ão Supleti-
va, com matrícula geral de 137.~G4 alunos. Funcionara~ 260 Cursos de Inici~
ção Profissional.
ENSINO ~ ROSSIA

Segundo a UNESCO, eo 1956, na Rússia, os cursos noturnos e os cursos
por correspondência dos estabelecimentos do ensino secundário e superior
as escolas secundárias de dez classes e de 1\8te õlasses para a. juventude e
as escolas para adultos estenderam seu ensino a 3.400.000 operários, campo-
neses e enpr-egados que trabalhavan regularnonte e- Esta cifra. representa ur.1
aumento de 400.000. alunos ~ôbre o ano de 1955. Somente os alun~s dos cur -
sos por correspondência e dos cursos noturnos dos estabelecimentos de ensi-
no superior ultrapassam o efetivo de 700.000.
CONCURSO DE OBRAS PARA NEO-ALFlillETIZlillOS

Está aberto UD concurso de Obr~s Educacionais para Nco-alfabetizados,
promovido pela Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. Os presies s~
mam 400 mil cruzeiros, sendo o destinado ao vencedor de cada una das quatro
seções um prêmio de 50 mil cruzeiros. As inscrições encerram-se a 30 de a
bri1, e ~ôdas as info~açõos podem ser obtidas no Setor de Relações Públicas
da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, no 140 andar do edifício
do Ministério da Educação e Cultura, sala 1.404 •

• • • • • .....
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O POETA E Q ENSINO
Há ~ais de um século - precisa~ente, em 1852- o poeta Gonçalves Dias foi

encarregado de inspecionar o ensino nas províncias do norte do Brasil. Naquela
região, em que era maior o número de pessoas empregadas eo trabalho servil, ca
minhava lentamente a instrução popular. Gonçalves Dias fêz, então, uma const;
tação surpreenderite: duas classes da população não estavam recebendo qualquer
espécie de ensino: os índios e os escravos.
INSTRUÇÃO PRIM!RIA ~ ADULTOS

O Recenseamento Geral de 1920 revelou dados curiosos sÔbre o grande nú-
mero de pessoas com idade superior à escolar, que estava recebendo educação
primária em escolas ou no lar. Segundo aquêles dados, nas 'idades de 5 a 9 anos,
recebiam aquêle gráu de instrução 1.108.239 crianças; "1.563.287, de 10 a 14 ~
nos; 231.906, de 15 a 19 anos (ou, seja, em plena adolescência); 52.150 de 20
a 29 anos, e 12.125 alunos primários na idade de 30 a 39 anos de idade.
ANALFABETISMO EM 1940

A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos foi lançada, principal-
mente, tomando em conta ° dramático resultado do Recenseamento Geral de 1940.
Segundo tal levantamento, h~via, naquela época, na população ma~or de 18 anos,
uma taxa geral de 55% de analfabetos. Os quocientes variavam segundo as regiõe&
Nos Estados do sul do Brasil, a média de analfabetos era de 40%, enquanto, no
noroeste, se elevava a 72% e, nos Estados do oeste e do norte, a proporção ge-
ral era a mesma da média do país, ou 55%.
CENTROS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Os Centros de Iniciação Profissional, concedidos pelo Ministério da Edu-
cação e Cultura, constituem por assim dizer uma espécie de complemento ao es -
fôrço de alfabetização de adultos. Mantém tais centros diversos cursos, dentre
os qu~sse destacam os seguintes: Arte Culinária, Bordados, Corte e Costura ,
Carpintaria fina,-Sapataria, Pequenas Indústrias e Trabalhos Manuais - que têm
fornecido o maior número de cursos, nos últimos 7 anos •

• • • • • .....
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Q BRASIL E ! CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO
O Boletim do Escritório Ibero-americano de Educação - O.E.I. - , atTa.v8~j

de sua fôlha IIPlanall, divulga os principais resultados do !I~ Congresso Tt-o rc --
americano de Educação realizado, na segunda quinzena de outubro, na Re~útlj.r~
Dominicana. A públicação salienta o informe pre stado à VI! Reunião Plemtrio..p'1-
10 delegado brasileiro que falou sôbre"Educação Fundamental de Adultos noBra -
sil". Ao mesmo tempo, também era feita no Palácio de Belas Artes, pela Delega -
ção Brasileira, uma expoaição sôbre "Material de Educação Fundamerrtal ".
pSLEGAÇÕES !Q. CONGRESSO M EDUCAÇÃO

A delegação brasileira ao Congresso Ibero-americano de Educação estava
composta dos seguintes membros: engenheiro Francisco Montojos, diretor do ensi--
no Industrial; dr. Ernesto Luiz de Oliveira Junior, professor da Universidade
do Brasil; dr. lnezil Penna Marinho, professor da Universidade do Brasil; e sr.
Aldo de Freitas, secretário da Embaixada do Brasil em Ciudad Trujillo. A deleg~
ção mais numerosa, naturalmente, foi a da República Dominicana: 38 membros; se-
guiam-so-lhe a da Espanha - 5 -, do Brasil e Equador - 4 membros.
TECNICOS DE NIVEL MlDIO

o Brasil inverterá, através do Ministério da Educação e Cultura, 200 mi-
lhões de cruzeiros. para a construção e instalação de um centro para formação
de técnicos de nível médio, em Eletrotécnica, Química Industrial e Fabricação
de máquinas e motores.
ANALFABETISMO IBERO-AMERICANO

O Brasil continuava a ocupar o nada i~vejável pôsto de nação ibero-ameri
cana, com o maior número de analfabetos no ano de 1950. Os países de língua es-
panhola, segundo os censos daquele ano, contavam com os seguintes totais de anal
fabetos: 23.056.000, maiores de 15 anos de idade. As cifras distribuiam-se do
seguinte modo: Espanha - 3.600.000; México - 5 milhões; América Central e Pana-
má - 2.825.000; Antilhas - 1.833.000; e América do Sul - 9.798.000. Na região
de língua portuguêsa, assim se distribuiam os números de analfabetos naquela 0-
casi~o: Portugal - 2.622.000; e Brasil - 15.273.000. No âmbito geográfico-cult~
ra1 da região havia, portanto, um total de 40.951.000 da tletrados - dos quais,
mais de um têrço no Brasil. A divulgação dêsses dados, por si só, deveria bastar
para despertar em todos os brasileiros que dos mesmos tomassem conhecimento o
sentido da premência da tarefa de ajudar a Campanha de Educação de Adolescentes
e Adultos em nosso país. Todos podem e devem ajudar •

...... ... ... .
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BRASIL MOSTRA O CAMINHO
O III Congresso Ibero-americano de Educação, reunido em Ciudad Trujillo ,

na segunda quinzena de outubro do ano passado, dedicou especial atenção ao pro-
blema de educação de adultos e adolescentes na América. La tina. Uma resolução G.~

pecial foi adotada pelos participantes ao final da reunião, destacando-se o pa-
rágrafo terceiro das recomendações aprovadas, em que se ratifica a Recomendaç&o
da Segunda Conferência de Ministros de Educação, realizaca em Lima, e na qual
se solicitava a todos os governos das Américas a criação dentro de cada Minist~
rio da Educação de um organismo encarregado da Alfabetização e Educação Funda -
mental. Tal organismo já existe, em funcionamento há dez anos, no Brasil.
RECENSEAMENTO ! DIVULGAÇÃO

Outra omnolusão importaate do mesmo Cóngresso diz respeito ao recenseame~
to dos analfabetos e dos alfabetizados. Ao mesmo tempo, recomenda-se a divulga
ção sistemática, através do Escritório de Educação Ibero~americano, das experi-
ências alcançadas no campo da Alfabetização e Educação Fundamental de Adultos
nos diversos países ibero-amoricanos, a fim de que possam ser utilizadas por c~
da país. Ambas as questões são motivo de cuidado especial da Campanha de Educa-
ção de Adolescentes e Adultos no Brasil.
ESCOLAS RADIOFCNICAS

No IIl Congresso Ibero-americano de Educação, teve o Brasil participação
destacada, particularmente devido às informações sôbre a Alfabetização dos A -
dultos. Ao mesmo tempo, os delegados brasileiros procuraram aproveitar, ao máxi
mo, as sugestões inovadoras apresentadas por outros colegas. Assim, já está se~
do adaptada neste páis a experiência das Escolas Radiofônicas para alfabetiza -
ção de adultos, numa campanha a ser brevemente iniciada em todo o país.
ALFABETIZAÇ10 !EMPRgSAS PARTICULARES

As emprêsas privadas deverão ser convidadas a participar da Campanha de !
ducação Nacional. Esta foi, aliás, uma das recomendações principais da Conferé:t2.
cia de Educação reunida, em fins do ano passado, na República Dominicana. O úl··
timo parágrafo das recomendações nesse sentido reZa textualmente: "Que se esti-
mule uma maior participação das emprêsas privadas nas Campanhas de Alfabetiza -
ção e a máxima cooperação dessas emprêsas com o Estado para o financiamento dos
serviços educativosll•
QUANTOS SOMOS?
RECENSEAMENTO DO VOLUNTARIADO DA CAMPANHA 12§ EDUCAÇÃO DE a'JESCENTES ! ADULTOS

O Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes e A-
dul tos está empenhado em realizar o censo dos "voluntários" que combat ea 'oanaJ.-
fabetismo. Neste sentido, solicita que os professôres voluntários forneçam seo
nome e endereço, a fim de que possa com êles manter contacto permanente, presti
giando-os e auxiliando-os oom forneoimento de material didático.

• • • • • • • • ••••••
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~ MENOS DE ANALFABETOS
Entre 1900 e 1950, verificou-se uma diminuição de 14% da porcentagem

de analfabetismo entre os habitantes de mais de 15 anos no Brasil. De um total
de 9.750.000 daqueles habitantes, em 1900, eram analfabetos 6.370.000 - ou, s~
jam, 65%' Em 1950, de 30.250.000 habitantes de mais de 15 anos de idade, ••••
15.350.000 eram analfabetos - 51%.

INSTITUIÇÕES.CONTRA Q ANALFABETISMO, NA COLOMBIA
Na Colômbia, diversas instituições levam a cabo a educação de adultos,

desde as escolas noturnas, que dão instrução durante duas horas, aos cursos a~
bulantes para adultos, existentes em algumas repartições do país. O Ministério
das Comunicações, por moio da Escola Nacional Postal, dita cursos de formação
de rádio-técnicos, rádio-operadores, mecânicos de telógrafos, telegrafistas, ad
'-,ministradores de correios e locutores.

EL SALVADOR ATACA O PROBLEMA
El Salvador deu início, recentemente, ao progra~ que visa a reduzir o

número de analfabetos no país. Inicialmente, a campanha tem por objetivo dimi-
nuir a quantidade de crianças que não possuam facilidades escolares - numa pri
meira etapa, por assim dizer, da eliminação do mal. Mais de 400 professôres já
entraram em ação, estando sendo atendidas 15.000 crianças. O plano governamen-
tal prevê uma redução quase total de an~lfabetos jovens 'dentro de vinte anos.

ALFABETIZAÇÃO E ANALFABETISMO !IQ§. EE. DU.
Nos Estados Unidos, segundo o reccnseamBnto de 1950, estão matricula-

dos nada menos de 95% dos meninos em idade escolar. Esta é, certamc~te, das c1
fras mais elevadas que se podem encontrar em todo o mundo. No entanto9 é inte-
ressante assinalar que o govêrno americano, também, defronta-se com um proble-
ma de ,_,alfabetização de adultos, ainda que de proporções lir.litadas. Tal pro -
blema reduz-se, geralmente, a determinados grupos étnico~ entro êstcs os in-
dígenas ainda confinados em certas ~egiões do pais.

COLABORAR COM A CMJIPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS E CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO
DO B~\SIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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ALFABETIZÃÇÃO ! EDUCAÇÃO ]! INDIA
A india, que - a par do problema de alfabetização - enfrenta um problema

de educação social, tem utilizado largamente três meios na solução do segundo~
o rádio, os auxiliares visuais e as publicações E interessante observar que
tais meios, eventualmente, são utilizados no ~plo programa de educação social
elaborado pelo govêrno indiano, de forma que uma campanha se encadeie com a ou
tra.

RÁDIO
Para ter-se uma iaéia da magnitude da tarefa com que se defrontam os in-

dianos, basta dizer que somente há 900.000 receptores radiofônicos individuais
naquele país, cuja populaçãc é de cêrca de 350 milhões de pessoas. Os progra -
mas são destinados às mulheres, crianças, agricultores e aldeões em geral, as-
sim como a operários da indústria, e transmitidos por 22 estações nos idiomas
regionais.

CINEMA
As experiências e sessões de cinema também têm9 na India, desempenhado

importante papel na educação social, com mais de 6.000 dessas sessões regis-
tradas no período 1953/54. Em março de 1956, as organizações de treinamento das
coletividades tinham distribuido nos diversos Estados 20 caminhões de cinema
interramente equipados, assim como 335 reboques e 205 lanternas ou projetores
para filmes fixos. A divisao de Cinema do govêrno indiano prevê no seu progra-
ma a produção de 12 filmes educativos por ano.

PUBLICAÇÕES
Desde 1950, cuida o govêrno da India de aumentar e melhorar o número e a

qualidade das publicações relativas à educação social. Brochuras de fácil lei-
tura são publicadas sôbre diversos assuntos e, anualmente, há prêmios destina-
dos a recompensar os bons trabalhos redigidos para os novos alfabetizados em
cada língua regional. Cursos práticos de comp~sição literária são organizados,
tendo o Ministério da Educação seu próprio programa de obras-modêlo, além de a
judar os govêrnos estaduais na patrocinação de programas análogos.

COLABORAR COJl "~ CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS E CONTRI13UIR
PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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REUNIÃO 1?! DELEGADOS l?! EDUCAÇÃO 12! ADULTOS
Terá início no próximo dia 27, segunda-feira, a Reunião de Delegados

de Educação de Adolescentes e Adultos, promovida pelo Setor de Planejamento e
Contrôle, à qual com~arecerão os representantes de todos os Estados e do Dis-
trito Federal. Nesta Reunião, estudar-se-ão as medid~s que serã~ tomadas para
o desenvolvimento da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, quer pa-
ra a instalação de novos cursos, quer para a ampliação do voluntariado.

VIAGEM DE ESTUDOS
Reassumiu suas funções de Chefe do Setor de Orientação Pedagógica do

Serviço de Educação de Adultos do Depar-txmerrt o Nacional de Educação, o Técni-
co de Educação dêste Ministéri~ Profa. DULCIE K~~ITZ VICENTE VIANNA, que, a
convite da UNESCO, realizou, durante 8ei8 meses, estágios em Pôrto Rico, Cuba,
Nicarágua, México e Estados Unidos~ a fim de observar os estudos, a elaboração
e o desenvolvimento dos planos promovidos por aquela organização internacional
para atender ao problema de educação de crianças, adolescentes e adultos, em
áreas subdesenvolvidas, problema êsse de interêsse mundial.

QUANTOS SOMOS?
Recenseamento do Voluntariado da Campan~a ~ Educação~ Adolescentes e Adultos

O Setor de Relações·Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes
e Adultos está empenhado em realizar o censo dos "voluntários" que combatem o
analfabetismo. Neste sentido, solicita que os professôres voluntários forneçam
seu nome e endereço, a fim de que possa com êles manter contacto permanente,
prewtigianclo-os e auxiliando-os com fornecimento de material didático.

...... ......

COLABORAR C~[ A C1JfPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS E CONTRIBUIR
PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICTilAD3 DE SEU POVO
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FACILITANDO! ALFABETIZAÇÃO
A Campanha Nacional de Educação de Aclolescentes e Adultos prossegue em

sua nova fase de orientação didática no campo do ensino supletivo. O objetivo
principal dessa orientação é alcançar mais ràpidamente o maior número de pes-
soas, melhorando, dessa :f-oxma, o=rendimento da a]?r-eflcli-zagem--e-0ri-e.n.taçãode jo-
vens em idade escolar. O Setor de Orientação Pedagógica, dessa forma, tem pr~
curado, entre outras mecidas, editar 6~ias de leitura adaptados às condições
regionais do pais, torn~ndo mais fácil e atraente a tarefa dos que se empenham
na alfabetização.

OBRA DE INTER~SSE DOS PESCADORES--
Dentro da nova orientação da Campanha de Alfabetização, foi publicado,

no fim do ano, o livro l.ntitulado "Deca, o pescador". Trata-se da narrativa da
vida de um pescador, na qual foram introduzidas noções úteis aos que se dedi -
cam. àquela importante atividade econômica. O volume foi fartamente distribuído
entre os 'écursos de ensino supletivo das zonas pesqueiras do país, despertan-
do o maior interêsse e alcançando pleno êxito.

LUTA UNIVERSAL CONTRA ANALFABETISMO-
Para ter-se uma idéia do caráter universal da luta do homem contra o a

nalfabetismo, basta citar o exemplo de uma nação de nome pouco conhecido e si
tuada junto à cadeia de montanhas do Himalaia - o Nepal. Desde 1950, o govêr-
no nepalês decidiu-se a conceder prioridade máxima à luta contra o analfabetis
mo, cuja eliminação completa foi prevista para o ano de 1960.

PREMIOS !Q. CANADA: ~ BRASIL
No Canadá, o Instituto de Educação de Adultos instituiu, em fins de a-

no, um prêmio anual destinado à contribuição mais valiosa verificada no decoI
rer de cada ano em favor da educação de adultos. As contribuições serão julga
das em razão de seu valor social, de seus métodos e de seus resultados. E in-
teressante observar que o Brasil também distribui prêmios equivalentes - po -
dendo os interessados obter maiores informações no Setor de Selações PUblicas
da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos - sala 1404 do edifício do
Ministério da Educação e Cultura.

• • • • • •••

COLABORAR COM.l CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS ~ CONTRIBUIR
PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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ffiTESCOE A ALFABETIZAÇÃO
Segundo os planos de alcance mundial da organização das Nações Unidas

para questões educacionais, científicas e culturais - UNESCO - a América Lati-
na, em 1967, deverá estar em 'condições de propiciar'educação a todos os jovens
e~ idade escolar. Nesse sentido, estêve em visita ao Brasil, em fins do ano
passado, o s~. Malcolm S. Adiseshiah, vice-presidente da UNESCO, que examinou
com as autoridades patrícias a participação br3.sileira naqueles planos. O ráp"t
do desenvolvimento do Brasil o os problemas surgidos em consequência têm sido·'
segundo declarou o sr. Adiseshiah - acompanhados com particular interêsse pela
_~SCO, que conta entre os seus dirigenteB ~~m o cientista brasileiro sr. Paulo

Carneiro.
S LUÇÃO GLOBAL ~ A EDUCAÇÃO

O sr, Adiseshiah, ao fim de sua visita a êste país, referiu-se de mo··
o especial à "política administrativa contínua de formação de novas escolas ,k

?reparo de professôres adequados, em número suficiente para abranger a totali-
~ade dos escolares", no Brasil. Em sua opinião, a solução final virá da união,
~esse setor, das nações latino-americanas e, a~ntualmente, de todo o mundo
eD luta contra o analfabetismo e o atraso cultural.
~~ÇÕES AVANÇADAS - ENSINO PRATICO

A educação na Alemanha Ocidental - como, de resto, nas naçZes ma~s a-
vançadas - visa primordialmente ao interêsse prático do escolar, resultando
~aí, no final da s contas, o interêsse prático do próprio país. Recente relató-
rio ~ôbre o ensino na República Federal Alemã demonstra que, não obstante o al
·0 grau de civilização e adiantamento daquele povo, apenas de 10 a 15% da pop~
ação escolar, encaminha-se para a escola secundária - ou ginásio; e, sômente,

a metade dêste quociente termina o curso. Outros 10% preferem a chamada escola
::::édia- semelhante à "high school" norte-americana - de onde costumam sai!' os
écnicos e auxiliares do comércio. Enquanto isso, de 70% a 80% da população e~

c~lar completam o estudo nas escolas elementares antes de começar a aprendiza-
56D de artes e ofícios, com um dia por semana de frequência em escolas vocacio
!l:1is.

~ ANALFABETISMO E PROBLEMA NACIONAL
A solução do problema do alfabetização de um país ou, mesmo, de uma

cL ..ade está, naturalm~nte, ligada ao conjunto elavida econótrí.co-d fnance í.ra de
·~da a nação. Para citar um exemplo: o último Censo mostrou que, no Distrito
~ederal, 43.111 de um total de 112.894 homens e 52.588 centre 124.245 mulheres
não são cariocas. A maioria dos mesmos - procedente de regiões pobres - é com-
~sta de analfabetos. Isso demonstra, mais uma vez, o caráter de questão naci~

na.I do problema de alfabetização dos brasileiros. Não ad í.anta alfabetizar ape-
~s os cariocas ou o~ paraenses ou os gaúchos: ê preciso alfabetizar todos, p~
~ acabar com o mal de uma vez.

• ••••••• o ••
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~TA.DE DO BRASIL NÃO SABE LER NEM ESCREVER==;;;..-._. ----==;:;..;..=
-De duas pessoas, em idade escolar, no Brasil, uma nao sabe ler. Esta

Lramática situação acaba de ser revelada em relatório da Unesco. Apesar dos
esforços desenvolvidos pelo nosso país nos últimos anos, a porcentagem de anal
fabetos do Brasil ainda é das mais elevadas do mundo: 50,6% - ou, seja, pràti,,·
camente, a metade da população adulta não sabe ler ou escrever. O progresso '3

o desenvolvimento dêste país tornam ainda mais urgente a tarefa de alfabetiza-
ção rápida daquela enorme parcela de brasileiros que ainda se mantém em condi-
ção de atraso.
se ! BOLIVIA EM. SITUAÇÃO -ªºB.

Na América do Sul - segundo a Unesco - somente a Bolívia se encontra
em situação pior do que o Brasil quanto ao número de analfabetos. A porcenta -
gem de bolivianos, em idade escolar, que não sabem ler e escrever, eleva -se a
67,9%. Mesmo o Paraguai, pais de precária situação econômico-financeira, est~
mais avarr~ado do que o Brasil nesse terreno: a taxa de analfabetismo, ali, é
de 34,2%. .
COMPARAÇÃO Q.Q! ARGENTINA ! CHILE

A comparação com as nações mais adiàntadas da América do Sul, no se -
tor da aifabetiia~ão, é francamente desfavorável ao Brasil. Assim, na Argenti-
na, a quota de analfab~tismo eleva-se, apenas,a 13,6%. E, no Chile, a 19,9%. E
nem se deve procurar uma justificativa no tamanho da população; a Venezuela ,
que não é dos maiores países dêste continente, tem também grau elevado de anal
fabetismo (ainda que inferior ao do Brasil) '- 47~8%.
COMPAR!VEL !NAÇÕES S~~I-COLONIAIS

Nas Américas, .apenas. as nações da região central das Caraíbas estão~
situação menos lisongeira do que o Brasil, quanto.à educagão. A Guatemala pos-
sui uma média de 70,6% de analfabetismo, enquanto as Honduras possuem 63,7% ,
são Salvador 60,6% e a República Dominicana 57,1%. Tôdas essas porcentagens•..sao mais elevadas do que a do Brasil, mas se deve ter sempre em conta que aqu~
Ias nações viveram até recentemente em estado colonial - o que, no Brasil, ter··-
minou há quase um século e meio •

............

SE CADA BRASILEIRO, QUE SABE LER E ESCREVER, ENSINAR A OUTRO QUE
NÃO O SAIBA, O BRASIL ACABAM COM O MAL DO ANALFABETISNlO
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mpORTÂNCIA M. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Em estudo recentemente realizado, a Unes~o chegou a interessantes conc1~

sões sôbre a impnrtância da educação fundame~tal~ Se~ndo o-xe1atório a res,ei-
to do assunto, a educação fundamental é a base imprescindível de todo progresso
científico e técnico, de todo adiantamento da higiene, da agricultura e da indús
tria, de todo desenvolvimento da mente à da inteligência do homem. Finalmente ,
é ainda considerada a base da democracia e do progresso nacional e responsável
por uma consciência internacional mediante o conhecimento dos demais povos.
3NSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL

'Segundo um inquérito do Serviço'de Estatística do Ministério da Educação
e Cultura, sôbre o ensino primáriof'undamenta1 comum, funcionavam no início do
ano letivo de 1957 mais de 80 mil unidades escolares, distribuídas por todo o
território nacional, com 5.406.251 alunos matri:::uladosQ Dêsse total, o ensino
estadual entrava com o correspondente da 3.096.412 alunos, enquanto o municipal
contava com 1.639.029 e o parti~u1ar 670.810 alunos.
ALFABETIZAÇÃO 12! ADULTOS - PROBLEMA UNIVERSAL

Há mais de cem anos o problema de educação de adultos preocupa nações a1
tamente civilizadas - como a França. Já no século passado, a Academia Francesa
premiava a obra "Colóquios Aldeões", de L.M. de Lahaye, visconde de Cormenin.
Da mesma, ressalta a passagem a respeito da alfabetização de maiores, em que se
diz: "Temos duas gerações a doutrinar: a tenra e a amadúre~ida. são duas semen-
teiras, não há dúvida, mas também são duas colheitas",
REUNIÃO.~ DELEGADOS DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO 12! ADULTOS

Nestes últimos dias de janeiro, estão reunidos no Rio os delegados da Cam
panha de Educação eleAdultos. A reunião, que teve início segund.a-feira, dia 27,
prossegue igualmente com duas sessões diárias. Tôdas as variadas atividades da
Campanha têm sido objeto de exame e discussão. Dessa forma, estão sendo estuda-
dos os seguintes assuntosg Administração, Orientação Pedagógica, ?lanejamonto e
Contrôle, Relações Públicas, Sistema R~dio-educativo Nacional, 11 Congresso de
Educação de Adultos e Seminários nos Estados. Os trabalhos a8senrolam-se e~ am-
biente de interêsse, cumprindo destacar a assiduidade e a pontualidade dos Dele
gados Estaduais.

. .
SE CADA Bfu\SILEIRO, QUE SABE LER E ESCREVER, ENSINAR A OUTRO
QUE NÃO O SAIBA, O BRASIL ACABARÁ COM O MAL DO ANALFABETISMO
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MANUAL DE ALFABETIZA~ÃO RÁPIDA
- -=~;;;..;;;.

No Irã, o Gov~~no também se preocupa com o problema do analfabetismo. R~
.centemente, foram pO§*os em circulação, naquele pais, quatro mil exemplares de
um manual de alfabetiãação, baseado no método auditivo-visual. O trabalho, que
é vendido a preço aC~§sivel, pennitirá a um analfabeto-aprender a -ler-e escre -
ver em quatro meses.
EFEITOS DA CAMPANHA ~ ALFABETIZAÇÃO

Apesar do rápi~o crescimento demográfico do Brasil, o indice de analfab~
tismo sofreu um decr~§cimo de 14% na primeira metadé do século XX - tendo baix~
do de 65% para 51% dâ população o número dos que não sabem ler e escrever. Se -
gundo o diretor do D§~artamento Nacional de Educação, prof. Heli Menegale, no
decênio de 1940 a 19~~, houve um decréscimo de 8%. O prof. Heli Menegale atri -
bui, principalmente, à Campanha de Alfabetização de Adolescentes e Adultos a
Causa dêsse resultad§,
DADOS SOBRE Q ENSINO ~ASILEIRO

O sr. José Raffi©s,diretor-geral da Alfabetização e Educação de Adultos da
República Dominicana~ escreveu uma carta ao sr. Inezil Penna Marinho, do Depar-
tamento Nacional de ~gucação, solicitando dados e informações sôbre o ensino no
Brasil. Nessa carta, o sr. Ramos preocupa-se, particularmente, com os métodos
e resultados obtidos fioBrasil pela Campanha de Educação de Adolescentes e Adul
tos, e interessa-se ~@lo programa do ensino fundamental neste país.
TEATRO !! LUTA CONTRA ANALFABETISMO

A Associação Mêtropolitana dos Estudantes Secundários do Distrito Federal
acaba de enviar uma §ârta ao Diretor da Campanha de Educação de Adolescentes e
Adultos do Ministéri§ da Educação e Cultura, comunicando o seu apôio à ação dês
te .departamento. Nes§ê sentido, infonna que o Teatro Metropoli tano elos Estudan-
tes Secundários "vem @nsaiando diversas peças especializadas, com o fito de co~
tribuir com a batalhâ ae alfabetização, liderada pela Campanha tão bem dirigida
por V.S.".

. .
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CARTA 1m ~ ANALFABETO
Cada dia que passa traz novas demonstrações do interêsse que vai despe~

tando pelo país, a 6ampanha de Educação de Adolescentes e Adultos. As mais éx -
pressivas dessas demonstrações procedem, ~aturalmente, daqueles que sentem mais
de perto o drama do analfabetismo em nossa pátria. Agora mes~o, um cidadão br~
sileiro que se assina "velho operário analfabeto pernambucano" - sr. Manoel El-
terêdo Pereira - acaba de enviar uma carta ao Presidente da República, consti -
tuindo depoimento pessoal ao mesmo tempo comovente e dramático. Eis, na íntegra,
a carta de Manoel Elterêdo Pereira: ItExmo. Sr. Dr. Juscelino Kubischek (sic) de
Oliveira, M.D. P. da Rep. dos E.U. do Brasil. Deus Guarde V. Excia. e Exma. Fa-
mília. Desejando bôas festas e prosperidade noano novo. Eu o mais umilde dos
brasileiros venho rnui respeitozamente pedir a vossa valioza colaboração na gra~
de campanho do ensino primário obrigatorio neste paiz de inteligencia, mas·;~ a
ignorancia é a nossa maior desgraça, será coroar de exito a vossa santa admini~
tração. Disse V. E. ha lugar no Brasil que a vida é dura: na vida rural a igno
rancia, os vicias os pecados os crimes. Respeitozamente peço da redação e cale-
grafia desculpar. De V. Exc. com estima Consideração atQ, cr2 sinceramente agr~
decido Manoel Elterêdo Pereira. Velho operario analfabeto pernambucano. R. Bis-
po Coutinho 737 Olinda Pernambuco".

!CAMPANHA !Q SERGIPE
Da Academia dos Simples, Instituto Histórico e Geográfico de Se~gipe ,

recebeu o prof. Heli Menegale, diretor do Departamento Nacional de Educação ,
uma carta comunicando a realização de amplo programa de alfabetização de adul -
tos, sob o patrocínio daquela associação. A "lI Semana de Alfabetização" será
realizada, em Aracaju, de 2 a 9 de março, sob o patrocínio da Academia dos Sim-
ples. Indiarob.a e Pinhão, duas cidades sergipanas, aderiram à iniciativa, tendo
a primeira inaugurado o primeiro curso dia 15 de janeiro, enquanto que o de
Pinhão deverá ser instalado dia 30. Quanto à 11 Semana de Alfabetização, em A -
racaju, deverá ser assinalada pela abertura de dois cursos, dia 9 de março9 com
mais de 100 matriculados.
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ALFABETIZAÇÃO ~ NUMEROjl
A Campanha Naoibnal de Alfabetização de Adolescentes e Adultos foi in~

tituída pelo govêrno bll!Ulileirohá dez anos - ou, seja, em 1947 - e nela já se
inverteram mais de 500 milhões de cruzeiros. Esses dados foram fornecidos em r~
latório do delegado br~§ileiro à Conferência Iberoamericana de Educação, reali-
zada, em outubro passaq©, em Ciudad Trujillo, na República Dominicana. O relatá
rio do representante d~ Brasil acaba de ser publicado em dois números do Bole -
tim da O.E.l. - Oficin~ de Educación Iberoamericana.
RENDIMENTO DA CAMPANHA-

Ainda do bolelim da O.E.I., retiramos outros dados fornecidos pelo de-
legado brasileiro à reYfiião de Ciudad Trujillo que damos em seguida: de 1947 a
1955 foram matriculado§j em 132.407 cursos instituídos pela Campanha de Alfabe-
tização de Adolescente§ e Adultos, cêrca de 7 milhões de alunos, dos quais 4,5
milhões não somente COfi§eguiram alfabetizar-se como alcançaram educação funda -
mental - o que equivalê a 65% de rendimento da campanha •
.ê.Q. ]Q ~ 2.000

Os poderes pq]licos brasileiros gastaram com o ensino e a cultura 16
bilhões de cruzeiros, êffi 1956 - correspondendo tal soma a 10.6% das estimativas
federais, estaduais e HUmicipais. Apesar de tão significativo esfôrço e dos re-
sultados anteriorment§ divulgados, o crescimento e o desenvolvimento nacionais
são de tamanhas propo!'l~besque "antes elo ano 2.000 não será possível acabar com
o analfabetismo no BrSl:§il,a não ser que ocorram fenômenos especiais, que, por
isso mesmo, escapam a ~ua1quer previsão".
RETRATO M l!M. PA!S ~ !IDESCIMENTO

O delegado b~a§ileiro à Conferência Iberoamericana de Educação, cuja
relatório foi motivo q@ grande interêsse, concluiu seu trabalho com expressiva
descrição da situação a~ual do Brasil: "O Brasil pode ser comparado com um ado-
lescente na crise mai§ aguda de seu crescimento: suas calças estão curtas, o pa
letó excessivamente jg to se abre a cada movimento mais brusco, os sapatos ape~
tam-1he os pés e ochSl:peú não lhe cabe mais na cabeçalt •

• • • • • e _ ••••••
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INDUSTRIA E ANALFABETISMO
3 Numa demonstração de compreensão de alcance da luta contra o analfabetis-

mo, uma indústria chilena vem de instituir o se~ próprio curso de alfabetização
e adultos. Segundo tal iniciativa, a fábrica "Juan Dagorret" criou o Centro de

Alfabetização, com uma matrícula inicial de 19 operários e a direção geral de
um professor especializado. O Centro funciona de 18 às 19,30 hs., tomando um
quarto de hora do dia pago de trabalho. Em compensação, os trabalhadores que fal
tem às aulas perderão o direito à semana corrida.
;J)ULTO EDUCADO - CRIANÇA PROTEGIDA

"Por amor às cr-í.anças devemos educar os adultos" - é a afirmativa do COf."

~ecido educador patrício, professor Lourenço Filho, justificando plenamente a
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. Para confirmá-lo ainda mais, a-
crescenta que os maiores índices de mortalidade infantil verifica-se onde a mal
oria do povo é formada de anllilfabetos.Mesmo em países onde a educação é ampla-
mente difundida, como nos Estados Unidos, inquéritos oficiais levados a efeito
demonstram qu~ as famílias que não compreendem a função da escola pr~mária anu-
lam em grande parte os esforços dos mestres comprometendo-lhes a ação educativa.
EDUCAÇÃO PRIMARIA NO MUJlillO

A Secretaria da Unesco - or8anização de cultura, educação e ciência das
Nações Unidas - acaba de divulgar um relatório no qual se revela ser o Brasil
um dos onze países do mundo que mantéD cursos primários efetivos superiores a
4 milhões de alunos. Segundo o documento, os maiores contigentes de estudantes
primários estão nos seguintes países: República Popular da China - 51.217.668 9
Estados Unidos - 26.100.000; URSS - 22.847.634; Indi~- 22.621.910; Japão -
1·2.266'.952;Indonésia - 6.624.159; França - 4.920.736; República Federal da Ale
manha - 4.811.176; Grã Bretanha - 4.679.599; Brasil - 4.641.211, e Itália - •••
4.613.880 matriculados. Levando-se em conta as respectivas populações, tais ín-
dices são mais favoráveis ao; Estados Unidos - nação com um quarto da população
da China e, ainda, com 60 milhões de habitantes menos do que a URSS - mas com
signi'ficativa quantidade de alunos pIDimários.

'~Trabalho o Vida" (Arbeit und Leben) é •..com os internatos de educação
popular e as escolas superiores populares noturnas - uma das nais recentes ins-
tituições de educação de adultos criadas na Alemanha. País sabidamente de alto
nível educacional, constatou-se no entanto, ali, que uwa parte da população op~
rária quase nunca frequentava as escolas superiores ~o~ulares, seja porque o e~
sino ministrado raramente correspondia às necessidades dos trabalhadores, seja
porque êle não foi adaptado ao nível de instrução daqueles ou porque não tomava
suficiente conhecimento do seu modo de vida e a natureza de sua experiênCia •

•. • • • • • • • • e e ••••
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M!h DAS CIDADES -..!!h ~ ..;;.;CAM=P...;;,O.;.;.S
E na zona rural brasileira que se situa o quociente mais elevado de anal-

fabetos. A relaçio cidade-campo, no setor da alfabetização, revola porcentagens
quase opostas: aproximadamente, 20% de analfabetismo, entre as crianças em ida-
de escolar nas cidades - e 80%, no interior. Está claro que o problema tem ou -
tros aspectos, ligados ao desenvolvimento e progresso nacionais, mas uma coisa
também é certa: somente com a colaboraçã" de todos os brasileiros responsáveis,.
em todo o território nacional, poder-se-á pôr fim a êsse mal que atinge a todos:
o analfabetismo.
ANALFABETISMO no 1roNDO

A UNESCO acaba de divulgar um trabalho sôbro o analfabetismo em diferen -
tes regiões do mundo entre as pessoas de mais de 15 anos. Eis as percentagens
colhidas pela entidade internacional~ !frica Setentrional, 87,5%; África Central
e Meridional, 82,5%; América do Norte, 3,5%; América Central, 41%; América do
Sul, 44%; Sudoeste da Asia, 67,5%; L~ste da Asia, 47,5%; Europa do Norte e do O
este, 1,5%; Europa Central, 2,5%; Europa Meridional, 20,5%; U.R.S.S., 7,5% e 0-
ceânia, 10,5%.
"BLITZ" CONTRA ANALFABETISMO

Dentro de quatro meses, verdadeira Ublit.tl contra o analfabetismo será
desfechada em nosso país, com o auxílio do rádio e de novas cartilhas de ensino.
Cêrca de um milhão destas últimas serão distribuídas por todo o país, principal
mente nas regiões do Norte. Quarenta emissoras do interior já estão sendo prep~
radas para fornarem na rêde de estações de rádio integradas na campanha de alf~
betização, através das quais serão oferecidas aulas de uma duração média de 12
minutos por dia. O ensino a ser ministra~o será, ossencialmente, prático e de
preferência suas audições radiofônicas terão lugar à noite, a fim de poder ser
atingido o maior número possível de ouvintes.
EXIGENCIAS PRáTICAS DO ENSINO

Em mais una demo~Btração da necessidade de adaptar-se o ensino às exigên-
cias da própria vida, o Equador acaba de pôr em vigência novos ~lanos de estu -
dos para o ensino primário. Segundo tais planos, as principais caracterlsticas
do novo sistema são: a) cultivar o senso da responsabilidade moral, social e cí
vica a fim de fortalecer a vida democrática; b) ~strar conhecimentos que fa-
voreçam o desenvolvimento das aptidões; c) _roteger e melhorar a saúde9 d) pro-
porcionar oportunidade de lazeres, enobrecendo-os; e} melhorar a vida no lar e
as relações humanas; f) contribuir parg o bem-estar econômico •

...............
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ANALFABETISMO: FONTE DE MALES
Não é apenas o mal em si terrível do analfabetismo que se procura comba

ter com a Campanha de Alfabetização ~e Adolescentes e Adultos: ao fazê-lo, es-
tá-se combatendo igualmente inúmeros outros males-como vícios, enfermidades,
etc. Agora mesmo, a direção da campanha recebeu informações absolutamente fid~
dignas sôbre um dos aspectos mais animadores do movimento: em determinados mei
_"_os,onde era elevado o número de ébrios e jogadores, tais vícios diminuiram ,
sensivelmente, nos últimos ~BffipOS,devido a instalação e frequência a cursos
de alfabetização de adultos.
Q BRASIL COLABORA COM !UNESCO

A colaboração do Brasil nos planos da UNESCO - Organização Educacional ,
Científica e Cultural das Nações Unidas - acaba da ser novamente elogiada pelo
vice-presidente daquela entidade, sr. Malcolm S. Adiseshiah ressaltou, especi-
almente, a formação de 30 líderes educacionais provenientes de outros países
latino-americanos, assim como 25 técnicos de estatística que aqui,;:"rêalizaram
estágio. A colaboração do Brasil nas atividades do Centro de Pesquisas Sociais
foi, da mesma forma, motivo de elogios da parte do dirigente da entidade in -
ternacional.
SECUNDARISTAS CONTRA O ANALFABETISMO

A União Brasileira de Estudantes Secundários formulou, recentemente, al-
gumas sugestões de interêsse para a Campanha Nacional de Alfabetização de Ado-
lescentes e Adultos. Dentre estas, destaca-se a que se refere à elaboração de
uma cartilha de alfabetização, consoan1;;etôdas as bases da moderna didática ,
com um certificado destacável, no seu final, onde se possa incluir o nome "~o
secundarista-professor. Dêste modo, es era a UBES, através de seus afiliados ,
colaborar com o movimento nacional contra o analfabetismo.
GDMSIO INTERNACIONAL

Em Luxemburgo, acaba de see fundado o primeiro "ginásio europeu". Trata-
se de uma escola secundária reconhecida por todos os países da Europa Ociden -
tal, onde aulas são ministradas a 500 estudantes de 9 nações, em francês, ale-
mão, italiano e holandês. Se se levar em conta a circunstância de, na América
Latina, sõmente existirem - pràticamento - dois idiooas - português e espanhol-
não será arriscado prever-se que, mais cedo ou mais tarde, a experiência euro-
péia tenha aplicação neste continente •

...........
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~STATISTICA AUXILIA ALFABETIZAÇÃO·
Um dos aspectos mais importantes para a boa realização de uma campanha

de alfabetização de adolesc.entes e adultos diz respeito ao fornecimento perió-
dico de dados precisos sÔbre o movimento e o ~mero de pessoas di~etamente in-
teressadas no mesmo. No Chile, por exemplo, on~ o Govêrno se vem empenhando em
resolver o drama do analfabetismo, circulares especiais são remetidas aos orga
nismos distritais e regionais, solicitando levantamentos completos a respeito
da campanha. No Brasil, igualmente, a Campanha de Alfabetização de Adolescentes
e Adultos está vivamente interessada na obtenção de dados estatísticos comple--tos de todo o país. Também nesse sentido, os particulares - ligados ou nao à
campanha - certamente poderão prestar sua valiosa colaboração.
INSTITUTO DE TRABALHADORES B! FINLiUIDIA

Os institutos de trabalhadores, na Finlândia, desempenham notável papel
na obra de educação de adultos. Inicialmente, tais institutos tinham como obj~
tivo primordial a realização de conferências sÔbre temas de interêsse daqueles
trabalhadores. Mais tarde, com seu dçsenvolvimento, passaram a abranger um c~
po mais amplo, e hoje constituem um dos elementos importantes de aprimoramento
dos conhecimentos gerais. Desde 1927, tais institutos são subvencionados pelo
Estado, que muito bem compreendeu o seu alcance.
MAIOR POPULAÇÃO, ~ ANALFABETOS

O rápido aumento da populaç~o do globo terrestre torna mais urgente ain
da a necessidade de uma colaboração mundial para elevação do nível cultural eQ
tre todos os povos. A população mundial cresce num ritmo de l,~ anual - o que
equivale a um momento de 43 milhões de habitantes. Não é difícil, assim, imag!
nar a repercussão dêsse avanço demo gráfico sôbre a proporção e o número absolu
to de iletrados. Para dar um exemplo concreto: o Brasil diminuiu em côrca de
14% o quociente de analfabetos do nosso povo, num espaço de 50 anos; contudo ,
devido ao crescimento da população, o número dos analfabetos em nosso país ê
hoje duas vêzes e meia maior.
DE O SEU APOIO li CAMPANHA

Através da criação de cursos por todo o país, Ca distribuição de carti
lhas e manuais, da elaboração de programas radiofônicos, filmes e da realiza -
ção de atos coletivos - a Campanha Nacional de Alfabetização de Adolescentes e
Adultos vai desenvolvendo o seu trabalho. Contudo, sempre se ressalta a impor-
tância da colaboração não só de entidades e grupos d~versos, como a de partic~
lares. A todos pede apôio o movimento que ajudará a ter um Brasil melhor e mais
respeitado.

. .
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EL~ENTO ESSENCIAL DO mXITO BQ ENSlNO: Q MESTRE
Em seu programa mundial de luta oontra o analfabeti~o,a UNESCO - órgão

educacional, científico e cultural das Nações Unidas - divulga um interessante
trabalho com as conclusões de um relatório de William S. Gray, intitu1ado "O
ensino da leitura e da escrita: estudo geralll• Merece especial destaque, aqúi,
a parte destinada à alfabetização de adultos. Assim, um dos pontos mais intere~
santes é o que se refe;r-eao meftre - justamente apontado como "o elemento es -
sencial do êxito de toQ.o pro'grtma de en adno!", Somente, através da formação de
mestres capazes e cons~ientes poder-se-á dar a qualquer ensino - elementar
primário ou superior - uma bai8 sólida e duradomra.
NO BRASIL QQMQ. EM QUALQÇER pp.;S

Evidentemente, o ~onto de partida ~ como reconhece o trabalho do sr. Gray-
é "o estabelecimento eleum d.lspositivo de organização, de orientação e elead -
ministração de caráter tantct consultativo como ativo". Tais elementos são COO!,
denados entre si, numa escala nacional, e ligados à direção geral da aplicação
de programas de alfabeti2;a9~o" :m o que ocorre no Brasil, como em qualquer pais
onde se que í ra de fato Lsvar a cabo um trabalho eficiente de alfabetização.
Mi.NUAIS PROPRIOS PARA CAD~ ~

Outros pontos ressaltados dizem respeito à criação eleum manual de alfa-
betização, "expondo clara.ente os aspectos principais do programa e as medidas
indispensáveis a; sua exeQução.Este manual servirá de base às discussões pú-
blicas' aos debates priv~dos e à publicid&le por meio da imprensa". Os manuais
e textos de ensino devem. SE;r adaptados às condições locais, de forma a desper-
tar:maio interêsse e mais fácil coopreensão dos alfabetizados. Também é essen-
cial prever, desde o comêço, "0 forneciBcnto de textos complementares de leitu
ra, que tenham relação f:lomas preocupações e as capacidades dos novos alfabeti
sado s" •

.INDISPENSAVEL ~ COLABOR~ÇÃO DE TODOS
De qualquer maneira, no Brasil como em qualquer país, aléo dêsses elemen

tos, dificilmente se realizará um trabalho de envergadura e coo certa rapidez
sem a colaboração de ~odos. Não apenas dos diretaoente eDpenhados na questão,
mas de todos. E a ver~ade é que todos, com um pouco ~e boa vont~de, poderão c02
perar. Não é preciso ~ue, para tal, lecio~ ou distribuam materiais: sempre
há'um meio de prestar ajuda nessa campanha que, afinal, interessa a todos •

...............
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EMPRESAS AJUDAM CAMPANHA CONTRA ANALFABETISMO-
A Campanha de Alfabetização de Adolescentes e Adultos precisa e deve con-

tar com o apôio de todos, para ser levada a bom termo. Isso tem sido dito e r~
petido - mas nunca o será demasiadameJ;lte. Na República de El Salvador, emprê -
sas particulares têm colaborado com tal campanha de diversos modos. Assim, por
exemplo, uma companhia comercial ofereceu como brinde 2.000 lápis, enquanto UIDé'
fábrica de refrigerantes doava 1.000 réguas; finalmente, uma indústria de ci
garros fêz a oferta de 1.000 cadernos e 1.000 réguas à direção da campanha.

CAMPAN~\ EM HAVANA
o movimento de educação de adultos continua a propagar-se por todos os pal

ses do mundo - especialmente pelos da América Latina, de acôrdo com as resolu-
ções da Conferência Ibero-Americano de Educação, de fins do ano passado. Ainda
agora, revela o Boletim especializado da Organização de Estados Americanos que
em princípios do ano iniciou suas atividades a "Liga de Alfabetização de Adul-
tos do Município de Havana" - "cuja finalidade é a ipcorporação do adulto anal
fabeto à cívica e econômica do país".

MEXICO INTENSIFICA ~ PELA ALFfillETIZAÇÃO
O Govêrno mexicano decidiu intensificar a luta contra o analfabetismo no

correr dêste ano. Existem no México, atualmente, 3.400 centros e escolas de aI
fabetização; outros 480 seriam estabelecidos em colaboração com govêrnos esta-
duais. Por outro lado, deverão ser criadas 15 novas missões culturais rurais e
duas missões culturais móveis. Já existem cêrca de 100 missões culturais - dos
dois tipos - em plena atividade, no país.

ALFABETIZAÇKo ~ ESQUIMdS
O Govêrno canadense abriu dois internatos para crianças esquimós - uma no

extremo norte do país e outro na costa da baía de Hudson; está sendo consider~
da a possibilidade de se criar uma série dêsses internatos. Embora inicialmen-
te destinadas a crianças, tais escolas deverão funcionar, por certo, como ver-
dadeiras bases para a posterior adaptação e alfabetização dos esquimós, inte -
grando-os na vida civilizada.
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ALFll.BETIZAÇ10 NA INDIA
li. India tem intensificado nos últimos dez anos, a campanha de alfabetiza-

ção do país, a fim de fazer face ao crescente desenvolvimento industrial. As -
sim, em 1948, antes do aparecimento das unidades de treinamento da coletivida-
de, existiam cêrca de 40.000 classes d.e alfabetização, atendendo a 400.000 pe.2,
soas por ano. No seu primeiro ano de funcionnmento, as organizações de treina-
mento criaram mais 7.000 novas classes, número que, em 1955, subia para 75.000,
assegurando ensinamento a mais de 600.000 alunos.

BAIXA O ANALFABETISMO NA REPrrBLICA DOMINICANA
O Govêrno da República Dominicana apresenta um relatório sôbre os resulta

dos da campanha de ~lfabetização do ~du1tos naquele país, com dados significa-
tivos. Segundo o censo do 1955, a porcont~gem de analfabetos naquele nação era
de 73,5%; em 1950, baixara para 56,8% G - sempre segundo a informação oficial
da República Dominicana - em julho de 1957, calculava-se em 33,9% a porcentagerr,
dos que não sabiam ler ou escrdver.

DECRETO, NA REPUBLICA SALVADORErlliA
Entrou em vigor, na República do Salvador, o novo decreto do Ministério d2

Cultura, que tem por objetivo reduzir o número de analfabetos no país. Mais de
400 professôres cooperam na tarefa; serão atendidns, imediatamente, 15.000 cri
ança s, que, noutras câr-cunstáncân.s , terian sido pr-í.vada s de educação escolar.
O decreto cria, ainda, os "grupos pedagógicos de emergência", destinados a co-
labdrar na campanha.

ELllUNAÇÃO 12Q ANALFABETISMO NA RUSSIA
Na ca~panha de alfabetização, empreendida nos últimos 40 anos na Rússia -

e que redundou na eliminação pràticamente total do problema - desempenharam pa
pel de destaque as organizações de volunt~rios. Em menos de dois anos, após suo
formação, tais organiz~ções contavam com 1.600.000 membros. Em 20 anos, de •••
·1920 a 1940, 50 milhões de cidadãos soviéticos apr-ende ram a ler e a escrever.
Em 1930, o ensino primário era tornado obrigatório para todos - jovens ou adul
tos.

. .

COLABORE COM A CilllFA1fHADE ALFABETIZAÇÃO
E ESTARÁ COLABORANDO PARA O PROGRESSO DO BRASIL
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EDUCAÇÃO DOS TF..AJ3LL.;.H.\J)QRES

A eêucaçao dos trabalhadores r~presenta, na educação dos Adultos, um r2-.
mo particular, destinado ao atendimento de uma necessidade determinada. Inicial
mente, na maioria dos países, a educação dos adultos trabalhadores visãva dar
aos indivíduos d.e origem pobre a parcela de conhecimentos que não tinham recebi
do na idade escolar. Servia, assim, como corretivo para uma situação social anô
mala? conforme era entendido na Inglaterra e nos Estàdos Unidos, no século pas-
sado. Hoje, contudo, com a ampliação e difusão dos meios de conhecimento, a edu
cação dos trabalhadores tem de ter um alcance maior. E nem se entende que seja
de outra forma, com a revolução industrial atingindo a países de todo O mundo -
tais como a India ou o nosso Brasil.

NECESSIDADE DE SALAS ~~~ITl~A
Na r~i&, h~ 32.000 bi'bliotecas, o que é, absolutamente, insuficiente, pois

representa um livro para cadr 50 habitantes, enquanto durante o ano inteiro, so
mente,um yolame é lido 0~ caca ~ez pessoas. Compreendendo a importância dêsses
estabelecimentos para o GUG)SS~ dos planos de desenvolvimento nacional, os diri
gentes do país e ci.osdstar.os decidiram eliminar o problema e esperam que, ao
fim do sogundo plano ql<inqu.'3:::al,em 1961, o pais disponha de salas de leitura ,
em número suf'LcLorrs e, pa:..'é.:,atonder suas nece ssddade s iniciais.

COMPLEMENTO DA CAl'flJ.4.NH.:\P~;.~\.L1Pf:pETIZ!'lii:o
No Brasil? Ef:.TI "\d~ij')_16 c-os problemas ainda existentes de comunãcaçac e as

tatistica, ac re sc.í.dos ao ráp:.do desenvolvimento do paf s , nos últimos anos, não
se pode traçar um quadro praciso da situação. Contudo, ninguém ignurE que nos -
sos pz-o'bLema s ·têi:; porrt os d.e contacto ou semelhança com os da grande nação asiá-
tica. Cer-bamerrte , a Cam oanha de Alfabetização de Adolescentes e Adultos, será
compJ.8Jvrt(~_o.com 1::.:TID. meLho r- dif'..1.sF.:'ode livros e outros meios de cultura (rádio,
c í.noma, confa:::-J'r:c"las,e1;.-; .) pcz 1;?do o teJ:'ritório nacional. Essa, porém, é uma
fase mais adia~tada da Crnupalirra,devendo ser atacada Gantro de alguns anos.

REPERCUSSÃO NO EXTERIOB.
As not:ícias sôbre os resultados da Campanha de Alfabetização de Adoles-

centes e Adultos, no Brasil, começam a espalhar-se pelo estrangeiro. Como resul
tado dessas notícias, a direção da Campanha acaba de receber uma carta do prof~
Heriberto Guillén Pinto, da Faculdade de Filosofia e Letras, de La Paz, Bol:ívia.
Aquêle mestre, confessando-se Q~ estudioso e interessado do problema do analfa-
betismo, solicitoll remeSGa de boletins, livros a outras publicações da Campanha
em nosso país; ao mesmo tempo, pediu dados sôbre a or~anização a programa da
mesma Campanha. Já foi enviada a resposta, eom todos os informes pedidos pelo
Prat. Guillén Pinto.

. .
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MINISTERIOS CONTRA ANALFABETISMO

Seis milhô€s de textos para alfabetização de adolescentes e adultos
foram distribuídos, gratuitamente, entre 1947 e 1952, pelo Ministério da Educ~-
ção e Cultura. Além disso, foi desenvolvido o programa de educa~ãº atrayés da ~
missora dêsse Ministério, ao mesm~tempo que se fazia a intensificação dos pro-
gramas de ajudas visuais e ampla distribuição de materiais impressos. Dentro do
esquema da Campanha, em 1951, já tiru1am sido organizados 11.200 cursos, dos
quais mais de um têrço em zonas rurais. Nesse sentido deve ser, igualmente, re-
gistrada a colaboração que vem sendo prestada pelo Ministério da Agricultura.

!!COLOMBIA

Na Colômbia, igualmente, diversas instituições encontram-se empenha -
das na campanha de educação de adultos. Tais instituições vão desde as escolas
noturnas aos cursos ambulantes para adultos, ministrados em alguns municípios
daquele país. Existem, ainda, 16.000 Escolas Radiofônicas e 640 par6quias com
organização radiofônica, colaborando na alfabetização de adultos. De um total
de 115. 201 matriculados nas mesmas, 109.441 aprenderam a ler no segundo semes-
tre de 1955.
ALFABETIZAÇÃO .!§. INDXGENAS

Vivem, nos Estados Unidos 340.000 indígenas - 0,239& da população do
país - dos quais a maior parte mergulhada nas trevas do analfabetismo; êste pr2
blema vem merecendo, do ~ovêrno dos Estados Unidos, especial atenção. No Estado
de Arizona, onde mais concentrada se mostra a população ind.fgenas, vem sendo exe
cutado um plano de longo alcance para a completa erradicação do analfabetismo.
Segundo estudo recém-divulgado, dentro de 20 anos, estará, prãticamente, elimi-
nado êsse mal no Arizona.

ESTADOS AJUDAM

Ainda com relação aos Estados U~idos, é significativo assinalar-se o
seguinte fatog embora o analfabetismo da população adulta e adolescente seja in
significante, mais de 20 Estados oferecem ajuda financeira para a educação de a
dul tos.

• •••••• &I •••••

COLABORE POR m~ BRASIL MAIOR,

COLABORANDO COM A CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO
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ANALFABETISMO: PROBLEMA DE SALVACÃO NACIONAL...••
A Alfabetização de Adolescentes e Adultos, embora seja a primeira etapa

de sua educação, constitui, justamente, a parta mais importante de todo o pro-
blema. Mais tarde, quando o adulto já saber ler e escrever, campo ~to mais
vasto abre-se diante do mesmo, enquanto o seu próprio desenvolvimento intelec-
tual passa a exigir mais, a tornar-se mais curioso e insatisfeito de suas defi
oiênoias. Com o aprimoramento de seus conhecimentos, o progresso naoiona1 ga -
nha nova fôrça~, e, assim, maior impulso. Não é, portanto, exagêro dizer-se que
o problema do analfabetismo é um problema de salvação nacional, que exige a c~
laboração de todos para o bem geral.

ENSINO RURAL, !!RUSSIA
Na União Soviétioa, como é, universalmente, reconhecida, a educação ga -

nhou um impulso enorme nos últimos 30 anos. Para ter-se uma idéia da situação,
basta dizer que na República Russa - uma das 15 da URSS - , no ano escolar ••••
1956-1957, contavam-se3.451 escolas da.juventude operária e 3.754 escolas e
cursos para a ~uventude rural. Taia escolas e cursos foram frequentados por
987.000 alunos.

!! SUECIA, CORREIOS
o ensino de adultos, muito mais do que o ensino de crianças, tem de ter

uma base, eminentemente, prática. Não adianta querer ensinar a um homem, fisi-
camente, formado questões vagas ou que não atendam suas necessidades ou inoli-
nações. No caso de trabalhadores ou camponeses, então, tal coisa é inadmissí -
vel. A Suécia - pars de a.lto grau de alfabetização - soluciona os problemas de
analfabetismo de adultos, recorrendo, inclusive, aos cursos· por correspondên~-
cia, os quais encontram apôio nos Sindicatos, altamente organizados, como tudo
mais, naquele país.

!I!!..~ UNIVERSAL
A Unesco e a Organização Internacional de Trabalho colaboram na execução

de programas de educação operária, por meio de filmes e outros recursos aúdio-
visuais, com os mais diversos países do mundo. Um quadro global da situação é
levantado, per1õdicamente, por ambas as instituições, com o objetivo de dar
mais vigor à luta universal do homem contra o mal d8 analfabetismo. As medidas
adotadas no Brasil - onde a Campanha de Alfabetização é, rigorosamente, levada
a cabo - EUrtão sendo, assim. devidamente apreciadas por ambaa as organizações.

• • • • •• • •••••
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~~~ ]?! 9BRAS EDUCACIONAIS ~ gQ,.•.AAFABETIUDOS
t. Campanha.de Ed\t.oa,gãode Adolesoentes e Adultos, com o obj~ti"o de pro'"

=-oionaraca n~o-alfabetiBa.dos outras oportunidades educaoj..e.pa1s,impedindo ,-
assO f o seu regresso ao analfabe~ismo, promover' o Conoursó d~ Obras Edueaoi~
nais para Beo-alfa.bet1sados, cuja$ inso;riçÕEUJei'lcerra.r.sa-ãoàs-11horas do d
30 de abril de 1958.

Só poderão ser inscritos trabalhos de autores brasileiros (natos ou nat~
ralisados) e os origina.isserão apresentados em três vias, devidamente datilo-
çafados, em espago duplo, margem esqu-érdade três centímetros e margem direi-
ta nã. inferior a um oentímetro.

As obras apresentadas deverão enquadrar-se risorosamente nas seguintes
seções, espeoif1oando o tema escolhido:

a) - Leitura de Ficção ~ História a 1- Centos; 2~Romances; 3- Biogra-
fias, 4...Episc$dios~is~óricos-;.5- Compêndio da História do Brasil •

b) - Eduoaoão Doméstioa I 1 - Decoração do lar; 2 - Higiene dom6sticaJ
3- Alimentação infantil; 4 - Recreação para criança (ensinando os
pais a.·brinc~room os filhos); 5 - Reoreação para adolesoentes e a-
d~ltos.

o) - Eduoação profissional:l .Orientagão profissional para os filhos; 2-
Prevenção oontra acidentes; 3 - Direitos e obrigações do trabalhador;
4 - Hi~ene do trabalhoJ 5 - Aperfeiçoamento prot18s~enal.

4) - Teatrp. l-Peças teat~aisJ 2 - Novelas radiofctnioa"s_
. .

As.peças teatrais e novelas radio'f"nioasdestinam-se a sel:'representadas
})Or ou para ueo-alfabetizados, haveridointeira liberdade tuan~ 1esoolha do t,!
ma, púmero de personagens, eeuas, atos, ápoea, indumentáriaj-deTel:'&o,ob~gata
r1amente, ser precedidas de instruçõ.esdetalhadas para a encenação. -

Aos ooncorrentes melhor olassifioados em oada uma das seções, serãO cont,!
ridos os se6'lintes .prêmios: 1 prêmiO de 01'8 50.000,00 ao classifioado em .lt l~
~; 1 pl:'~o de 01'$ 25.000,00 &O olassifioado em 2' lugar; 1 prêmio de ar$ ._.
12.000,00 ao olassifioadO em 31 lugar; 1 pr8mio de 01'8 8.000,00 ao olassit1oa40
em 4° lugar; 1 pr~mio de'orS 5.000,00 ao olassificado em 5Q lu&&r; Men9ãO·Bon -
~ aos olassi~ioados em 6Q, 1Q, 89, 9'e 10e lugares.

. . -
".. .Oe autores de obras premiadas em 19• 2i, 31, 4' a ~t lusares eederao seus

direitos autorais ao Departamento Naoional de Educação. mas terão-1"essalvados
~pre a sua propriedade inteleatualo

QÚaisquer esclareoimentos poder~o ser obtidos no Setor de Relações Públi-
OaS da Campanha'de Eduia~ão de Adolescentes e Adultos do Mini.t~rio 4& Educaçã.
~ Cultura - l41andar - sala 1.404. '

••••••••••
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1Um'IZACIo !!.SÃo PAULO
Io ano passado, foram instalados, pela Campanha. de Alfabat.iflagão de A -

olescentes e Adultos, 548 cursos, na e1dade de são Paulo, e 3.~06,no interior
daquele Estado. D€sse total, 82 foram regidos por docentes 2emuDeradoa, 3.435
r clocentes=-volunt&los e 23,~-ciOCtentell lIlalrtido.=por ~l~-4ade·a 0\1 ia,!
i"\uiçÕes. SOmente em 28, dos 4lS IIl\lnio{piospaulirias, üG foi ialltalAdc nenhum

curso de ensino ~pletivo.
==~CAÇ~1!~o~ PROFESSORES

O Departamento Nacional de Educação continua a adotar medidae com o obj~
'YO de aumentar eada vez mais o impulso da Campanha de Educação de Multos. Na!.

sentido, o D,N.B. acaba de fixar, para o ano letiTo de 1958, em CrI 925,00 ,
gratificação mensal dos dooentes dos curso_ de ensino supletivo •.

_ HOIDtlllAS, EDUCAÇÃO Ir01\AL

Em Bonduras, país de eqonomia. essenoialmente, asríoola, a educação de
tos é encaminhada no sentido do ensino rural. AlIa de procurar proporcionar
cu1tura geral bt(s1oa, tal ensino visa desenvolver a.oapacidade d. traba.lha-

r, a.ssim como o amor à vida do campo e melhoria de suas condições, à adoção de
práiica.s modernas de higiene e modernização dos trabalhos agrícolas. As escolas
típicas rurais sãc dotadas de edifíoios adequados,' pequenas oficinas e pessoal
ocente espeoializado.

~--.;;.C..;.OCONTRA O ANALFABETISMO

A UHESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciênoia e a
ltura - elaborou gigantesco plano de combate ao analfabetismo, tomando como

base a visita feita à América Latina pelo .eu diretor, sr. Maloolm Adiseshiah •
pós comprovar o "estado alarmante" do analfabetismo, nesta parta. do mundo, fo-

ram feitos estudos de profundidade que deram como resultado o grande projeto,s!t
gundo o qual o analfabetismo deverá estar eliminado, na América Latina, dentro
da dez anos. Todos os países latino-americanos foram conclamados a prestar seu
apôio à iniciativa. A reação geral é, franoamente, fa.vorável, esparando-se êrl-

total do projeto.

• •••••••••••
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Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1958

=--~=__J4UNDIAL
uma das características principais da Campanha de Alfabetização de Adole~

cen~es e Adultos é a de ser um movimento que abrange o mundo todo. Pode-se di-
zer que não existe, hoje em dia, país que'não se preocupe com êsse problema -

s atados Unidos, há, principalmente, a alfabetização de adultos indígenas ,
e, na Rússia, ainda hoje, vigora o decreto de alfabetização obrigatória de a -
dolescentes e adultos, de 1930. No Brasil, à medida. que aumenta o desenvolvi -

nto industrial, com a consequente elevação do nível médio de vida da popula-
ção, a Campanha, nesse sentido, torna-se oada vez mais bem compreendida e apoi
ada por todos. Os primeiros frutos já foram colhidos, com a baixa de l~ na pr,2.
porção de analfabetos, não obstante o cresoimento de número de habitantes, nos

timos dez anos.

Clara demonstração do interêsse universa~ pelo problema da alfabetização '
é dada, por exemplo, pelo intercâmbio que se procura fazer em tôrno do as.unt~

Campanha de Alfabetização de Adolesoentes e Adultos tem recebido, quase dià-
riamente, cartas e ofíoios de órgãos empenhados na questão nos mais diversos
países. Agora mesmo, a Oficina de Educacion Ibero4 merioana, de Madrid, remeteu-
nos sugestivo ofício, solicitando_o envio regular dos Boletins Informativos de~
~ Campanha, "já que suas notícias,oonstituem preciosa fonte da informaçãO pa-
ra o tra.balho de nossa repartição".

Nos dez primeiros anos de funoionamento, a.Campanha de Alfabetização de li
dolescentes e Adultos conseguiu atrair para os banoos escolares cêroa de qua -
tro milhões de pessoas, que realizam oursos de dois anos, inteiramente gratui-
to. Distribm.u-se, ainda, copioso material didático, como manuais de leitura ,
livros oomplementa.res e outras publicações que possam estimular o adulto a in~
truir-se. Neste ~no, funcionarão cursos, em todos os Estados e Territórios do
país, j{. tendo sido distribuídos 08 mesmos para cada uma dessas un:"dades.
EXPERlmNCIA ESTRANGEIRA-----

Além da tr~dução de estudos de autores norte-americanos e europeus sÔbre .J

problema do analfabetismo, a Campanha de Alfabetização de Adolescentes e Adul-
tos tem adotado algumas das inioiativas já, plenamente, aprovadas, em países
~s adiantados - taia como a criação do voluntariado e a Bormação de oursos
por correspondênCia. Planeja-se, igualmente, utilizar a experiênCia da India ,
oom a oriação de organizações de treinamento, entidades que vão ao encontro &s
populações, estudando-lhes as necessidades e procurando criar cursos de malho-
ria das oondições sociais em que vivem •

••••••••••••
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~RASILEIRO PREFERE CIENCIA
Reoente inquérito de opinião pública, de âmbito universal, revelou

dados inter~ssantes, com respeito ao ~rasi1, no setor da educação prcfissio -
na'l, Tain dado s _.pt'.b:i.~.oadospelo matutino "Correio da Manhã';.- demons+ram
que a maior:;'a.da.spessoas consuã tadas, em nosso país, mo sta-ow-se favorável à
escolha d6 uma carreira ou estudo de base científica - seja a de engenheiro
ou, mesmo, a de cientista. Somente, na Inglaterra, verificou-se proporção su-
perior àquela constatada no Brasil, - OU seja, 5 inglêses em 10 manifestaram-
se, nesse sentido, enquanto, neste país, a proporção foi de 4 em 10.

PROFISSÕES PREFERIDAS
Outro aspecto digno de nota na sondagem referidas a maioria dos ho

mans confessou-se favorável a ofícios especializados," enquanto as mulheres ,
por vêzes, apontaram as carreiras de advogado, médioo, professor e outras prQ
fissões liberais como preferidas. A mentalidade brasileira, nesse sentido, vem
sofrendo verdadeira revolução nos últimos anos - as mulheres preferindo pro
fissões liberais e os homens inclinando-se pelos ofícios espeoializados.

,TAMBEM .Q.§. MENOS FAVORECIDOS
Resultado, igualmente, mereoedor de atenção no inquérito de opinião

pública, no ~rasil, é o que se refere às camadas menos favoreoidas. Naquele
setor, verificou-se que grande número ê favorável a carreiras como as de ar -
tífice e outros ofícios artesanais. Assim mesmo, um t$rço dos consultados de-
olarou julgar que as melhores oportunidades se abrem aos que se dedicam às ci
ênc1as, nesta era de eletrônioa, de projéteis teleguiados e da física nuclear.

APOIO A EIDCACÃO ª' ADULTOS
Com relação às carreiras de artífioes e a outros ofícios artesana1s,

convém lembrar que êste é um aspecto da eduo6ção que vem tendo atenção da C~
panha de Eduoação de Adultos. Entre as diversas formas de alfabetização da PQ
pulação adulta ou adolesoent&t de fato, mereoe des,aque a de encamjnhamento
dos interessados para a aprendizagem que lhes seja útil. em todos os sentidos.
Os vários cursos de artífice, espalhados pelo país, e a reaçãO favorável a08
mesmos, oomprova o ao~rto da Campanha, nesse terreno, que, êste ano, merecerá
ainda maior atenção.

•••••••••••••••
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ANO I' Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1958

APOIO A CAMPANHA ]2li ALFABETIZAÇÃO
Dos mais diversos pontos do país, vem a Camp~~ha de Educação de Adolesce~

tes e Adulto~ recebendo significativas demonstrações de apôio e estímulo. Ain
da agora, de Campina Grande, na Paraíba, recebeu o Diretor Geral do Departame~
to Nacional de Educação urnaaarta nesse sentido. O Grêmio Literário Machado de
~ssis, daquela eidade, solioitou informações - que já foram enviadas - quanto
~ =~eira de instituir um curso de alfabetização de adultos.
IMPRENSA CONTRA ANALFABETISMO

Por outro lado, também órgãos da imprensa de tôda a parte do Brasil se ma-
nifestaram em favor da Campanha de Educação de Adolescentes a Adultos. O "Est~.
do de Minas" - jornal de grande tiragem que se edita na capital mineira. - pu-
blica editorial de estímulo à Camparula, que considera do maior interêsse naci~
nal. Aquêle matutino salienta, particularmente, os resultados obtidos nos dez
anos de existênoia do movimento, assim como os meios relativamente pequenos
co~ que contou para obter tais resultados.
:5IBLIOTECAS NA EDUCAÇÃO R! ADULTOS

As bibliotecas públicas desempenham, na Dinamarca, importante papel na edu
cação de adultos. são instituições financiadas pelo Estado e MunicípiOS, sendo
insignificantes as contribuições particulares. Assim mesmo, caracterizam-se por
sua perfeita imparoialidade - nio havendo interferência na seleção de livros ,
quanto a seu fundo político, religioso ou de qualquer espécie. Tódo cidadão p~
de dirigir-se àquelas bibliotecas e fazer retirada de livros.
OLUNTÁRIO GAUCHO

Finalmente, merece ser registrado o apo~o de particulares, anônimos, rece-
bido, igualmente, pela Campanha de Educação de Adolescentes e Adul-tos em nos-
so país. Acaba o Superintendente da Campanha de receber uma carta de Pôrto Al~
sre, na qual o sr. José Corrêa de Oliveira, dispõe-se a oferecer-lhe os seus
=-r~3timos. Dando desenvolvimento real a sua proposta, acrescenta. "Estou à dis-
posição, neste setor, para receber material de ba~e para a.lfabetizar 10 eleme~
os no interior do Município de Viamão, neste Estado". ~ mais um voluntário

q~9 responde ao apêlo da Campanha de Educação de Adolescentes a Adultos.
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CONCURSO PARA NEO-ALFABETIZADOS
O Serviço de Relações Pu~1icas da Ca.mpanha.de Eduoação de Adoiesoentes e

dultos - sala 1404, do Ministério da Eduoaçio e Cultura - tem recebido inúme-
ros pedidos de informações sÔbre ~ Concurso de Obras Eduoacionais. Os quatro
temas prinoipais são: Fioção ou História; Educação Doméstica; Eduoação Profis-
sional; Teatro. Os prêmios variam de 50 mil a. 5 mil oruzeiros, e ainsorição
assim como outros detalhes devem ser enoaminhados àquele enderêço.
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL

Cento e dez estabelecimentos denominAdos "Centro de Iniciação Profissio-
nal" estão prestando sua valiosa colaboração à Campanha de Educação de Adoles-
centes e Adultos. Não só para instrução obreira, como para ocupações domésti -
cas e artesanato agro-peouárioy tais são os cursos, preferentemente, ministra-
dos naqueles centros. A porcentagem de aprovação tem crescido animadoramente -
p~ssando de O,24~, no primeiro ano de criaçã~ daqueles centros, em 1951, para
)8,85%, em 1956 •
....;;;;;;:=.;;;:AL:;;;. DO VOLUNTltRIO"

O Setor de Orientação Pedagógica da Campanha de Educação de Adolescentes
e Adultos está preparando novo tipo de material didático, especialmente, dedi-
cado ao volun\ariado que deverá tr~balhar, êste ano, em todo o pais. Cada pro-
fessor receberá um "Manual do Voluntário", que explicará, lição por lição, .a
:na.t~r;:-iacontida nos "Guias de Educação fundamental para Adultos", que serão
dois, um para cada série.
COLABORAÇÃO DA IMPRENSA

Tôda e qualquer informação divulgada por êste boletim pode ser transcri-
a em Qualquer jornal do país. A imprensa brasileira, em particular, destina -

se esta publica~ão, que conta com o apoio da mesma para o maior êxito da Cam -
~7 que, em última análise, interessa a todos nós - já que é matéria de ver
~deira salvação nacional. A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos ~
an+.ecipadamen te, agradece tôda colaboração dos órgãos da nossa imprensa, para
ê~to do movimento nacional contra o analfabetismo •

• • • • • • • • • • • • • • •
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PUBLICAÇÕES ~RANGEIRAS
O Seto~ de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes e

Adultos dirigiu-se a tôdas as Embaixadas e Legações acreditadas em nosso país,
solicitando-Ihês a remessa de jornais, revistas e livros sôbre assuntos educa-
cionais.

EDUCAÇÃO PARA TRABALHADORES~ -•..•.......••.•--'---- .....
O Dele~ê.do Regional do Trabalho no Esta.do de são Paulo está, profunda -

mente, intere§§ado em organizar uma rêde de cursos de alfabetização para tra -
balhadores, u'6il.lizandoentidades aindicais e profissionais, assim como estabe-
lecimentos c0ffl§rciaisou industriais que desejem colaborar nesse grandioso em-
preendimento. Õonsiderando que se trata de planejamento de grande envergadura,
Q~.legado, em aprêço, solicitou ao Diretor Geral do Departamento Nacional de
Educação fôss§ designado um técnico para estudar o assunto ~ também, fornecido
o material did~tico necessário ao funcionamento dos cursos a serem instalados.

<

CONCURSO DE O!RAS EDUCACIONAIS PARA NEO-ALFABETIZADOS- - --
_ ContinUãm abertas, até o dia 30 de abril de 1958, às 17 horas, as inseri

çoes destinaª~§ ao concurso de Obras Educacionais para Neo-Alfabetizados.
As obr~s apresentadas deverão enquadrar-se rigorosamente nas seguintes

seções, especificando o tema escolhido:
a) ~ ~itura de Ficção ~ Éistória: 1- Contos; 2- Romances; 3- Biogra -

fiás; 4- Episódios hlstóricos; 5- Compêndio de História do Brasil.
b) - llucação Doméstioa: 1- Decoração do lar; 2- Higiene doméstica; 3-

41imentação infantil; 4- Recreação pa~a criança (ensinando os pais
q brincar com os filhos); 5- Recreação para adolescentes e adultos.

c) - ~~ucação profissional:l- Orientação profissional para os filhos; 2-
P~venção contra acidentes~ 3- Direitos e obrigações do trabalhador
4- Higiene do trabalho; 5- Aperfeiçoamento profissional.. .

d) - ~atro;l- Peças teatrais; 2- Novelas radiofÔnicas.
Para JUlgamento será observado o seguinte critério:

QUanto à forma (40 pontos): a)- plano ou estrutura geral -até 15
~Qntos; b) - correção e adequação da linguagem - até 25 pontos; c)-
Quê.nto ao fundo (60 pontos): a) - Valor educacional do tema - até
~O pontos; b) - contribuição pessoal do assunto - até 30 pontos.

Somente serão classificados os trabalhos que obtiverem pelo menos 60 pon
~os, sendo e~~gido um mínimo de 80 poptos para os primeiros lugares.

QuaisqUêr esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Relações Públi
cas da Campanhã de Educação de Adolescentes e Adultos do Minisiério da Educação
e Cultura - l4~ andar - sala 1.404 •

• • • • • • • • •
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"JORNAL DE TODOS"
Publicad@ pelo Setor de Orientação ,Pedag6gica da Campanha de Educa-

ção de Adolescentes ê Adultos, "Jornal de Todos" é divulgação que vem encon
trando a melhor reQ~~tividade, em consequência da maneira objetiva e direta c~
mo é feito. Inspira~ê nos jornais-murais das Universidades e grandes institui-
ções dos países mo4êrnos, revela - em textos simples e, geralmente, ilustra -
dos com desenhos - fãtos ou dados de interêsse universal. Sua composição, em
grandes tipos de imp~essão, facilita não sômente a sua leitura como a sua uti-
lização na forma ampla de jornal mural a que se destina.

ENSINO MANUAL
A Delega@~a Regional de Ensino de Botucatu - como as demais espalhã

das pelo território fiacional - tem dado apoio decidido à Campanha de Educação
de Adolescentes e A4ültos. Agora mesmo, aquela Delegacia informou ao Serviço
de Educação de Adul~~s que, em 1957, as alunas dos cursos de iniciação profis-
sional daquela circunscrição escolar confeccionaram 427 trâ~alhos de corte e
costura. Como se sabê, as formas práticas de trabalho - manual, particularmen-
te - constituem um §ês instrumentos mais eficiente' de ensino supletivo.

EDUCAÇÃO RURAl,
A Campa~ã de Educação de Adolescentes e Adultos, também, dedica e~

pecial atenção às ZOnas rurais. De um modo geral, a percentagem de analfabeti~
mo nos centros urb~ês é de cêrca de'3~, enquanto nas zonas rurais é mais ou
menos de 10%.

SEM ~ PROFESSOR, IQQ!!Q!?! AJUDAR
Aqui e ala.,em todo o país, m~vimentam-se inúmeras 'pessoas, empenha

das na patriótica t§fefa da alfabetização das grandes massas: são os trabalha-
dores da Campanha q@ Educação de Adolescentes e Adultos, assim como os repre -
~entantes de emprês~§ particulares. Sem pertencer a um ou a outro dêsses orga-
-ismos, você, também, pode - e deve - colaborar. Procure.um dos núcleos da Ca~
_~nha, ou dirija-se io Setor de Relações Públicas -sala 1404 do Ministério da
~ucação ·e Cultura - a fim de obter maiores esc1arec~entos. Tôda colaboração
ã benvinda.

• •••••••••••• ••
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ENSINO !!. TRABALHADORES NA INGLATERRA
Associações operária& oontribuem, 4e ~aneira eficaz, para a educa -

ção de adultos, na Grã Bretanha. Assim. a Associação Educa~1onal dos Trabalha-
dores, por exemplo. frequentemente organisa grupos de trabalho dirigido, sob o
patrocínio das Universidades. Os oursos duram t~~ anos, cada ano compreenden-
do vinte e quatro aeasões, à razão de uma por semana, geralmente, durante os
meses de inverno - setembro a março. Cada sessão dura duas horas; os membros
do grupo (24 no máximo) são obrigados a trabalhar, individualmente, entre as
sessões, sob a direção do tutor (diretor de estudos).

SINDICATO CONTRA ANALFABETISMO
O Sindicato 40s Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos, com s~

de em Barra Mansa, no Estado do Rio, aoaba de tomar a louvável decisão de ori-
ar uma verda4eira escola de alfabetização de adultos. Nesse sentido, dirigiu -
se aquêle sindicato ao Ministro da Eduoação e Cultura, comunicando sua decisão
em instalar duas turmas de 50 alunos, para ensino diário. A direção da Campa -
nha de Educação de Adolescentes e Adultos já enviou àquela assooiação os dados
e demais esolareoimentos solicitados, a fim de que possam ser instalados pron-
tamente os cu~sos.

AULAS ~ WIO !! AUSTRALIA
As aulas, através do rádio, estão tomando um grande impulso, no

mundo todo. Na Austrália, por exemplo, onda, tamb~m, há problemas de oomunica-
ção entre pontos pouoo' habitados do país, as aulas destinam-se, espeoialmen -
te, àquelas crianças que ~esidem em lugares afastados e sem escolas. Numa aula
radiofônica, o professor fala ooa as crianças pelo rádio-transmissor e elal
respondem pelo mesmo aparelho. Desta maneira, o diálogo é, prontamente. estab~
leoido.

APRENDA ! !!S.
Em ocorrinoias simples. como

ou em atos sérios, como a assinatura de
nbal ou de uma escritura, é perigoso ao
da a ler para não firmar documentos que

o recebimento de
um reoibo, de
semi-anaJ.fabe
ignora •

registrado postal,
declaração testemu -

o desenhar o nome. Apre!l

.•....•...... ,..
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BOLsAS !EMPREGOS
Cêrca de 237.000 bôlsas de estudo foram distribuídas a estudantes nos

Estados Unidos, durante o úl~imo ano letivo. As bôlsas àtingiram a um total
de 65.700.000 dólares; al~m disso, os estudantes receberam emp~stimos cujo
valor ultrapassou 80 mil dólares. Muitos dêles, por outro lado, obtiveram e~
pregos nas escolas e universidades, onde estudavam, oomo meio de manutenção.
Todos êstes reoursos são empregados a fim de proporcionar, no,grande país do
norte, meios de eduoação, que, de outra forma, não existiriam.
!Q. BRASIL: CAMPANHA ! BOLSAS

...No Brasil, onde o desenvolvimento econômico e industrial ainda nao p~
de sofrer uma comparação com o dos Estados Unidos, as autoridades preocupam-
se oada vez mais em proporoionar meios para a eduoação ou para o ensino su -
pletivo aos que não possuem recursos financeiros. Bôlsas de estudo são ofer~
cidas para todo o país, enquanto a Campanha de Educação de Adolescentes e A-
dultos ooupa-se em oriar cursos e outras formas de oombate ao analfabetismo.
APOIO]!~Q~

De todos os pontos do país, oomo tem divulgado êste boletim, surgem
manifestações de apoio e estímulo à Campanha de Educação de Adolesoentes e !
dultos. O Sr. Sebastião M. de Farias, de Itajubá, Minas Gerais, aoaba de re-
metep uma carta ao Diretor Geral do Departamento Naoional de Eduoação, pron-
tifioando-se a oolaborar oom a referida Campanha, jái6ado; mesmo, instalado
um ourso, com'a frequênoia de 45 alunos adultos.
NÃO E PRECISO SER PROFESSOR- ---;;;;.;;;.;;;;,;;, ....;.;.

Para a prestação de bons e valiosos serviç8s à Campanha de Educação
de Adolescentes e Adultos, não 4 preciso ser titulado de Instituto de Educ~
ção, de Esoola de Filosofia ou qu~lquer outro estabeleoimento. Nenhum títu-
lo ~ eXigido, apenas, boa vontade. Assim, mesmo sem ser professor, Você po-
de ensinar muito aos 'que conhecem pouoo •

••••••••••••
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ENSINO PRIMlRIO !!195~
Questões de ordem eoonômica, geográfica e social contribuem para que o

quadro do ensino primário, no Brasi~ apresente características peculiares, d~
mandando a atenção de todos que se preocupam com o progresso e o'desenvolvi -
mento ~acionais. Reoent levantâmento estatístico do Serviço de Estatística
da Educa ão e Cultura Of$rece dados surpreendentes, relativamente ao ano de
1957. Ass~ do total de .408.251 alunos inscritos no curso primário, em todo
o país, o ano passado , mais da metade - 3.096.412 - cursava estãbelecimentos
estaduais; no entanto, '0 número de escolas municipais era superior ao daque -
Ias.
ALUNOS ! ALUNAS

De outra parte, regi§trou-se um predomínio sensível dos alunos de sexo fe
minino em escolas partig lares, em comparação com o ensino municipal ou esta-
dual, nos quais dominou elemento masculino. Entre os Estados da Federação ,
sobressaiu são Paulo, og 16,7% de unidades esoo1ares, 21,8% do corpo docen -
te e 22% de alunos matr1@ulados em todo o país.
PROBLEMA ~EVASÃO ESCOMAR

Finalmente, outro a§ eoto de especial interêsse é o que ressalta do oon -
fronto de alunos matrioulados na Ia. série com os alunos na segunda série. L~
vando-se em consideraçã~ o número de matrículas da la. série em 1956, oom o
da 2a. série de 1957, v~ ifioa-se que 55,2% dos esoolares abandonaram a esoo-
Ia, -evasão esta de carát@r mais a1.rmante nos Estados do Norte e do Nordeste.
O maior índioede absenl@ísmo observou-se no Ceará, (82%), e no Amazonas ,
(79,2%). são Paulo oom ª4%, Distrito Federal com 31,2% e Rio Grande do Sul
com 49,1% são as unidade em que essa ocorrência se verificou em menor esca -

-!a.

TODOS PODEM COLABORAR
As circunstâncias qq§ envolvem a evasão escolar ou o baixo nível de ins -

trução em determinados ~@ntos do pais - tudo isso, mais o grau de analfabeti~
mo (50,6%) - tornam o PPO~lema da educação matéria de interêsse geral. Não a-
feta, apenas, paulistas, iearenses ou amazonenses e sim o Brasil inteiro. Pa-
ra resolvê-Ios, todos O§ brasileiros devem - e podem prestar sua colaboração.
Na luta contra o analfab§tismo, essa colaboração assume aspecto prático: qual
quer pessoa alfabetizad~ @stá em condições de ajudar, como voluntário. Seja
você, também, um volunt~~io da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos ••

• • • • • • • • • • • •
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ENSINO ~ ESTADOS UNIDOS
O total dos estudantes que se matricularam para o ano letivo 1957-1958 ,

nos Estados Unidos, atingiu a cifra recorde de, aproximadamente, 43.135.000 ~
lunos dos cursos primário, êcundário e superior. Isso significa que um, den-
tre quatro norte-americanos, estará fazendo um curso qualquer. Só .nos cursos
corresponnentes ao primárie éstão cêrca de 30.670.000, o que-significa um a~
mento de quase um milhão s8bre o ano passado.
~ DA ALFABETIZAÇÃO"

EI Salvador instituiu @ "Dia da Alfabetização", a ser comemorado conjun-
tamente com o "Dia da Raça" ::12 de outubro. Várias solenidades, em todos os
pontos do país, assinalaram âquêle dia, culminando com o compromisso firmado
pelas alunas que concluiam @ curso na Escola Espanha. Em tal compromisso, a -
lém de afirmarem tudo fazer ~ara ajudar a erradicar o analfabetismo em sua p!
tria, as jovens acrescentam li "promessa fomal de alfabetizar pelo menos uma
pessoa no decorrer do primeifo ano de nosso trabalho".
QUASE ~~ ANALFABETOS

O Camerum antiga colôniê britânica, é das regiões onde o analfabetismo ~
corre em grau mais elevado: 6 recenseamento de 1953 avalia-o em 96%, para uma
população de 429.000 habita~~és. A fim de dar combate ao mal, organizaram-se,
ali, cursos de instrução el§ffientarpara adultos. Um programa foi traçado, mas
o curso deve ser o mais fle~tvel possível e durar de 18 meses a 2 anos, se
gundo o número de horas de ~Yla por semana. Atualmente, 124 classes funcionam
na região, oom um efetivo de ~.598 homens e 1.756 mulheres.
COLABORE QQ! A CAMPANHA

Se vooê mora na oidade @a no campo - em nenhuma curcunstância deverá ig-
norar o drama dos analfabeto Nos grandes centros, como nas regiões mais di~
tantes, sempre se pode prestãr oolaboração à Campanha de·Eduoação de Adoles -
oentes e Adultos, que está a~êrta a todos os que saibam ler e escrever. Não
importa de onde seja ou o qUê faça: colabore com a Campanha, para o progresso
do seu país.

• •••••••••••••
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EDUCAÇÃO ~ TODOS
Um artigo sôbre o direito à educação foi sugerido para ser incluído no

acôrdo internacional sôbre direitos econômicos, sociais e culturais. Elabora-
do por delegados das Filipinas, Bélgica, Irã, Guatemala, Holanda, Peru e Ru -
mânia, junto às Nações Unidas, ~ artigo divulga para todo. 08 paisoe no •• 0 -

tido de propiciar uma educação prim~ria e secundária livra para os cidadãos.
Outro~sim, eXigiria que uma instruçao mais elevada fôsse dada àqueles capazes
de recebê-Ia, bem como para os adultos que não frequentaram escola quando jo-
vens.
CUSTO DE ALUNO ~ ESTADOS UNIDOS

O custo da educação nas escolas públicas elementares e secundárias, no
ano passado, incluindo inversões, foi de 400 dólares por aluno - cêrca de 40
mil cruzeiros. O total em todo o país alcançou a soma de 12 milhões de dóla -
res.
DEPOIMENTO ]! EX-ANALFABETO

Em artigo sôbre "Curso para adultos iletrados no Camerum sob adminis -
tração britânica", a sra. Elisabeth O. Helly elabora certas e6nc1usões, que
merecem transcrição integral: "Entretanto, se a alfabetização de adultos é ,
às vêzes, um empreendimento desencorajador, traz, contudo, a recompensa den -
tro de si. O efeito que a capacidade de ler e escrever produz, no moral dos ~
dultos, ~ surpreendente e emocionante. Como escreve um aluno (e respeitemos o
texto): Em 1953, eu era um iletrado, sempre admirado de ver alguém que lia ou
escrevia. Algumas vêzes, posso pensar que é o que chamam de anjo, outras , .
quando reflito tanto e mais, sem poder descobrir como êle se arranja. Eu sim-
plesmente, concluo que êle olha, talvez, uns pontos negros sôbre o papel. E ~
ora sei_ler e escre er~ o ~e ~nsava não poder fazer e agradeço a Deus o

que sei".
COLABORAÇÃO PARTICULAR

Há pouco mais de dez anos, vem o Poder Público brasileiro atacando
frontalmente, o grave problema do analfabetismo de adolescentes e adultos •
Daí, não decorre que o particular, sob forma de emprêsas, companhias, consór-
cios e fazendAs, deva ficar indiferente ao esfôrço que o Govêrno está reali -
zando. Para o bom êxito da educação das massas é valorosa e indispensável a
colAboração particular.

,

• ••••••••••••••
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li CONGRESSO NACIONAL M ALFABETIZAÇÃO
De 9 a 16 de jU~ho, rea1izar-se-á, nesta capital, o 11 Congresso N~

cional de Eduoação de Adu tos, estando já planejadas inúmeras solenida~es e i
niciativas, para aquela oQãsião. Atos pÚblioos, exposições, conferências, pu-
blicações e outras reali~ã ões assinalarão a oportunidade, oonstituindo bom
ve!oul~ de difusão dos ma'és·e fins da Campanha de Educação d~ Adolescentes e
Adultos em nosso país.
ALFABETIZAÇÃO !!COLOMBIA

A educação de aàYltos, na Colômbia, tem assumido, principalmente ,
duas formass ensino noturHã e oursos radiofônicos. Segundo dados divulgados
pelo boletim do Esoritóri@ de Educação Ibero-americana, oitando o relatório
sôbre estat'''Soas culturãls naquele país, em 1956, havia 321 centros de ensl
no noturno, oom 534 profe§ ôres e a frequência de 17.186 alunos; por outro l~
do, atrav~s de um transmi§§or central, era feita a alfabetização - em escolas
radiofônicas - a 193.909 Q91ombianos.
!!INDIA.1..••.E••.•NS•.•I••N•.•..O SOCIAL

Na India, a edu@ãção de adultos vem sendo encetada concomitantemen-
te com a educação social. Utilizando centros comunitários, foi dada uma fei -
ção prática a tal ensino, ie forma a promovê-lo por meio de reuniões esporti-
vas, recreativas, eto. O ~ito de tais oentros fêz-se sentir, particulárment~
nas fôrças armadas, e, de maneira especial, no Exército - onde é mínimo o nú-
mero de analfabetos.
GINASIANO: AJUDE li VENCER ã ANALFABETISMO

Aquêle que está fio ginásio e, assim, começa a consolidar os seus c~
nheoimentos em linha secu~ ária, já possui tôda a base da instrução primária.
E, exatamente, por isso, ~ijé ê§se jovem estudante pode ensinar a um adolescen
te ou adulto que desconhe~ã tudo das letras primárias. Além de suas obrigações
e deveres, o ginasiano PO~§ria prestar sua valiosa ajuda, colaborando com a
Campanha de Educação de A~@lescentes e Adultos •

•••••••••

COLABORAR COM A @AMPANHA EE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
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PARTICIPAÇÃO NACIONAL! INTERNACIONAL NO CONGRESSO
Além de dois representante.s de cada Estado ou Terr!tório do país, o II

Congresso Nacional de Educação de Adultos - a reunir-se, no Rio, de 9 a 16 de
julho - deverá contar éom a presença de delegados de entidades de âmbito in -
ternacional. Entre estas, destacam-se a.Unesco - entidade da O.N.V. pa-ra que.!!
tões culturais, científicas e educacionais -, da Organização de Estados Ameri
canos, bem como de outras instituições.
A LUTA CONTRA O,ANALFABETISMO

Em relatório, especialmen~e preparado, para a Unesco, o prof. William S.
Gray expendecomentários sôbre o problema da alfabetização. A certa altura,
declara: "Um programa de alfabetização exige o estabelecimento de uma organi-
zação de caráter consultivo e ativo. A Campanha deve começar com p levantame~
to aprofundado da vida e das condições da região, estabelecendo um plano de ~
ção objetivo, dentro de prazo determinado, criação de programas de alfabetiz~
ção, suficiente material de ensino, formação de mestres, contrôle do ensino e
realização dos estudos práticos necessários.H No Brasil - através de diversas
seções do Departamento Nacional de Educação - est~ - se procurando combater o
mal do analfabetismo precisamente dentro de um amplo e minucioso esquema. As
lições de outros povos são estudadas e aproveitadas.
FUNDO DE ENSINO RURAL

Um projeto de Fundo Nacional de Proteção ao Ensino Rural foi apresenta-
do na última sessão extraordinária do Legislativo. O Fundo, ora projetado ,
destina-se, primordialmente, a dar acomodações condignas aos núcleos escola -
res da zona rural, proporcionando aos alunos e professôres instalações adequ~
das. E uma medida oportuna, sabendo-se ser elevado o número das crianças que
deixam de ser alfabetizadas, no interior, por falta daquelas condições.
QUEM NÃO 1&, NÃO y!

Desde a mais remota antiguidade, proclama a expressão popular esta ver-
dade: "Quem não sabe é como quem não vê"'. Hoje, tal tema é mais oportuno do
que nunca. A alfabetização é a luz que permite dissipar as trevas da ignorân-
cia. Colabore com a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos •

.............
tolaborar com a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos

é contribuir para o progresso do Brasil e a felicidade de seu povo
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1. SEMINJffiIOBRASILEIRO DE RELAÇÕES Pl1BLICAS
Sob o patrocíbio da Associação Brasileira de Relações Públicas e do Ser-

viço Municipal de Relações Públicas da Prefeitura Municipal de Niterói, reali-
zou-se, nos dias 14 e 15 do corrente, com a participação de numerosas entida -
des puõlicas e privadas, o I Seminário Brasileiro de Relações Públicas.

O Setcr de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes e A
dul tos do Minisiério ,da Educação e Cultura, fêz-se repre sentar por intermédio
de seu chefe, que apresentou a seguinte Proposição, relatada favoràvelmente p~
Ia Comissão Especial e aprovada unânimemente pelo Plenário:

Proposição
"Considerando que as Relações Públicas se efetuam por intermédio de um

instrumento - palavra, falada ou escrita;
Considerando que, sem o domínio da palavra escrita, o esfôrço dos Servi-

ços de Relações Públicas, quer de entidades públicas quer de entidades priva -
das, fica inaproveitado por aquêles que dêle se deveriam beneficiar;

Considerando que a Imprensa, principal veículo de orienta9ão da opinião
pública e indispensável fator de relações públicas, tem o seu desenvolvimento
obstado em nosso país, em face da elevada percentagem dos que não dominam a ~
lavra escrita (50,6% de adultos analfabetos);

Considerando que as organizaçõ'es privadas, sobretudo de natureza indus -
trial, qua~do utilizam nas relações públicas internas a palavra escrita, suaS
normas, in.struções, conselhos, suges t.oee ou recomendações poderão deixar de a1:..
cançar plenamente seus objetivos, diminuindo o rendimento dos respectivos Ser-
viços de Relações P~blicas

RECOMENDA
o I Seminário Brasileiro de Relações Públicas que os Serviços de Relaçõef

Públicas das entidades públicas ou particulares colabonlm no sentido de que s~
ja o analfabetismo eLãmí.nado em suas respectivas organizações, a fim de que
poss~ ser ple~amen~e utilizada a palavra escrita como indispensável instru -
mento de relaçoes publicas."
!AàERIAHDID~TICO GRATUITO

Os Serviços de Relações Públicas, que desejarem colaborar nesta iniciati
va, poderão obter o material didático de que carecerem, gratuitamente e na
quantidade desejada, dirigindo-se)diretamente ou por carta, ao Setor de Rela -
ções Públicas - Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos - Ministério da
Educação e Cultura - l4Q andar - sala 1404 - Rio.
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EXPOSIÇÃO JJ.l MATERIAL SOBRE ALFABETIZAÇÃO
~ã grande exposição de tudo o que já se publicou no Brasil em maté-

ria de obrª§ didáticas ou informativas sÔbre problemas de alfabetização de a-
dultos serg realizada, no próximo mês de julho, no Rio de Janeiro, durante os
tra a os q@ II Congresso Nacional de Alfabetização de Adultos. Pesquisas de
todos osa§§untos que possam interessar à alfabetização serão expostos em mo~
truários n@ local da reunião. Também serão impressas as principais teses apr~
sentadas ag Congresso.
SINDICATOS abEcos CONTRA ANALFABETISMO

C~mplementando a ação das escolas por correspondência, que na Suécia
desempenha~ importante papel na educação de adultos, os sindicatos programam
cOnferênciq§, debates e mesas redondas, com a presença de empregadores e re -
presentantª oficiais, versando sôbre os mais variados assuntos, de interêsse
geral ou e§~ecífico. Técnicos renomados consideram todos os aspectos da ques-
tão e seus F§latórios, reunidos em volume, são então distribuídos aos intere~
sados, nos @ursos por correspondência.
ALFABETIZA9KÔ!Q MESTRE

N estudo divulgado pela UNESCO sôbre "0S adultos e o ensino da lei
tura e da ~§êrita", ressalta-se a importância da campanha de alfabetização n~
desenvolvi~§hto de qualquer país. Após assinalar a necessidade de ser forneci
do, desde_~ 6omêço, material de leitura que tenha relação com a capacidade ;
as preocupª~~es dos novos alfabetizados, o trabalho conclui dizendo: "O mes -
tre ainda é 6 elemento essencial do êxito de uma campanh~ de alfabetização ,
donde a necgssidade de formação de bons alunos-mestres".
AJUDE ! CAMPANHA ~ EDUCAÇÃO

A ~ãrnpanha de Educação de Adolescentes e Adultos não quer saber por-
que alguém @ analfabeto; deseja, isto sim, a promessa de que seja, urgentemen
te, matriculâdo num dos cursos que mantém para ajudá-Ia a triun~ar na vida :
E, se você §ãbe ler e escrever, ajude a alfabetizar um adulto, e estará p~s-
tando um befiêfício a todo o país •

••••••••••••

COL4D~BAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
E CON~~BUIR PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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! !&!! CONTRA Q ANALFABETISMO
Para o atual ano letivo, fôram criados pela Campanha de Educação de Ad,2.

lescentes e Adultos 12 mil novos cursos, nos quais poderão matricular-se até
300 mil novos alunos. Além disso, a Campanha está convocando tõdas as entida-
des públicas e privadas, visando à formação de um verdadeiro exército de vo -
luntários, que pOSsam dispender al~m tempo do seu dia para a alfabetização
de duas ou três pessoas.

EXIG~NCIA DO PROGRESSO
O Delegado Regional do Trabalho em são Paulo, sr. Carlos Grandi, diri -

giu-se ao Diretor Geral do Departamento Nacional de Educação, salientando a
necessidade de serem instalados cursos de alfabetização nos Sindicatos dos
trabalhadores na indústria e no comércio. As exigênCias do progresso industri
aI e comercial - como salientou - não mais permitem o trabalho em condições
de analfabetismo.

TEMARIO DO CONGRESSO
Com a finalidade de debater amplamente os resultados e lições dos dez a

nos de funcionamento da Campanha de Educàção de Adolescentes e Adultos no Bra
sil, será realizado, de 9 a 16 de julho p. futuro, no Rio de Janeiro, o . II
Congresso Nacional de Educaç~o de Adultos. Representantes de entidades públi-
cas e particulares, convidados especiais do país e do exterior, assim como c~
laboradores da Campanha tomarão parte nos trabalhos. A fim de que as questões
sejam examinadas de forma sucinta e objetiva, o temário foi reduzido a quatro
pontos básicos: 1- Levantamento e análise da evolução da educação de adultos,
no Brasil; 2- Finalidades, formas e aspectos sociais da educação de Adultos
3- Problemas administrativos da educação de adultos; 4- Métodos e processos
da educação de adultos.

LUTA DE TODOS-----
Sem a cooperação de entidades públicas e particulares, e cidadãos abne-

gados, o mal do analfabetismo não poderia ser materialmente extirpado de nos-
so pa~s no Século XX. A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos é, ap~
nas, o órgão por assim dizer centra1izador dêste grande e patriótico movimen-
to contra o analfabetismo; mas, a luta é de todos os brasileiros, que desejam
o progresso e o desenvolvimento do Brasil •

................
QUE ESTÁ ESPERANDO? •• COMECE JÁ! A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLES-

CENTES E ADULTOS NÃO E APENAS UM EMPREENDIMENTO DO GOVERNO: E UMA CAUSA DO
POVO E CARECE DA COMPREENSÃO DE TODOS!
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EDUCADOR VOLTA AO BRAS~
O vice-president~ aa UNESCO - Organização Cultural, Educacional e Cien-

tífica das Nações Unidª~ _ sr. Malcolm S. Adiseshiah, encontra-se de volta ao
Brasil, onde já estêve fazenao amplo estudo sôbre a difusão do ensino. Aquêle
educador reAl'~ ant§fiormente, uma excursão ~ela América Latina ao fim da
qual destacou liapolítioa administrativa de criação contínua de novas escolas
e de preparo adequado 4§ professôres em número suficiente, fatôres que contri
buirão, decisivamente, l3arao êxito daqueles planos em nosso país."

CONCURSO PARA NEO-ALFAijID~IZADOS
Até 30 de abril, @ontinuam abertas as inscrições no Departamento Nacio-

nal de Educação - Camp~ha de Educação de Adolescentes e Adultos - para o Co~
curso de Obras Educaci~ ais para Neo-Alfabetizados. Cinco prêmios, variando
de 5 mil a 50 mil cruz~!ros, e cinco menções honrosas destinam-se aos venced~
res. Os candidatos ou ~Bteressados podem obter quaisquer esclarecimentos no
Setor de Relações Públ'@as da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos-
142 andar, sala 1404 - Ministério da Educação e Cultura.

SEMINÁRIOS SOBRE ALFAB~TIZAÇÃO
Vários seminário regionais, sôbre problemas de alfabetização de adul -

tos, deverão ser reali~ãdos em diversos Estados, entre abril e maio vindouro~
visando o estudo da si~Yação, em questão, bem como uma análise dos assuntos
escolhidos para servir ªe base à agenda oficial do 11 Congresso Nacional de
Educação de Adolescent@§ e Adultos, a reunir-se, no Rio de Janeiro, entre 9 e
16 de julho. A programã~ão dêsses seminários vem despertando interêsse em di-
versos Estados.

~ AJUDA! VALIOSA
Se você não poss ~ instrução secundária, mas sabe ler e escrever fluen-

temente, poder~ presta valiosos serviços a seu país por meio da Campanha de
Educação de Adolescent@ e Adultos. Escreva para o Setor de Relações Públicas
-142 andar, sala 1404 = Ministério da Educação e Cultura - e informe-se como
poderá ajudar.

• ••••••••••••••

QUE EST~ ESP~Q? •• COMECE JA! A CAMPANHA DE EDUCAÇXO DE ADOLES-
CENTES E ADULTOS NÃO E APENAS UM EMPREENDIMENTO DO GOVERNO: E UMA CAUSA DO

POVª E CARECE DA COMPREENSÃO DE TODOS!

)



D~~ARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Campanhª de Educação de Adolescentes e Adultos

Setor de Relações Públicas
Boletim Informativo

ANO I Rio de Janeiro, 21 de março de 1958

MAIS DE 100 MIL LIVROS---
Mais de cem m~l livros de leitura foram distribuídos, em 1957, aos ~

lunos dos cursos de ensifi@ supletivo da Campanha de Educa~ã~e Adolescentes e
Adultos. Além daquele tO~ª19 o Departamento Nacional de Educação forneceu gra~
de quantidade de cartaze§, jornais murais e folhetos com instruções sÔbre hi -
giene, civilidade e orie~~ação profissional.
COLABORAÇÃO NACIONAL

Em são Paulo, ã Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos tem
apelado, com êxito, para ês diretores de estabelecimentos secundário, normal,
comercial, industrial e ~rêmios estudantis, para que apoiem a luta contra o a-
nalfabetismo. As autoridªdes competentes farão o mesmo com relação aos estabe-
lecimentos de outras parlês do pais, dando maior impulso ao movimento de recu-
peração de adolescentes § adultos. '
APOIO AO CONGRESSO

~uinze mil cartªzes foram oferecidos por uma firma particular, como
colaboração ao 11 Congre§§o Nacional de Educação de Adultos, a ser realizado no
Rio, de 9 a 16 de julho. utras formas de doações e ofertas têm sido dirigidas
ao 122 andar do Ministé~i§ da Educação e Cultura, onde funciona a secretaria -
geral daquela reunião. Têis gestos demonstram o apoio que encontra o Congresso
da parte de todos os bra§1leiros.
AJUDE~~

Uma hora por d~â será o bastante para qualquer alfabetizado realizar
a generosa e benemérita tãrefa de alfabetização de um ou mais adultos. Desta
maneira, ~ão apenas se e§tará ajudando algumas pessoas a terem melhor vida, mas
o próprio país, que se d§§envolve e progride na razão direta da maior alfabeti
zação de seu povo.

• ••••••••••••••••

QUE ESTA ESPERANDO' ••• COMECE JA! A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLES-
CENTES E ADULTOS NÃO m APENAS UM EMPREENDIMENTO DO GOVERNO: l UMA CAUSA DO

POV~ E CARECE DA COMPREENSÃO E TODOS 1
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ANALFABETISMO !!CHINA NACIONALISTA
O govêrno da China Nacionalista - da ChianG Kai Chek - determinou, em

1951, a elaboraçã~ de um programa de cinco anos para combate ao analfabetis-
mo. Em fins de junho de 1956, _já haviam frequentado as aulas 994.896 alunos.
Ao mesmo tempo, estabeleceram-se 41 escolas para educação de adultos com um
registro de 13.322 estudantes. Foram, também, introduzidos pequenos cursos
de assuntos especificos, os quais estão send'Ofrequentados por mais de 20
mil alunos.

COLABORAÇÃO PUBLICA ! PARTIC~
O Congresso Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos - a ser rea

liza~o, de 9 a 16 de julho, no Rio - continua a receber o apoio das classes
particulares e de entidades dos mais diversos tipos. Várias indústrias têm
prometido colaborar, oferecendo materiais e outras doações destinados aos pa~
ticipantes da reunião. Quinze mil cartazes serão ofertados por conhecida 'fir-
ma impressora, enquanto ã.1gumá.e d01;erio enviar lápiS, papel e outros materi -
ais de escr-ita.

Q DRAlf~DA AMERICA LATINA
Para ter-se uma idéia do drama do ensino na América Latina, basta dizer

que, segundo estudos reoentes da UNESCO, de quinze a vinte milhões de meni-
nos neste continente não recebem instrução alguma, embora estejam em idade es
colar. Constatou-se que, ao mesmo tempo, há um "deficit" de meio milhão de
professôres.

CAMPANHA E CONGRESSO
. - --~--~-
No próximo Congresso Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos p~

derá inscrever-se qualquer pessoa que esteja ligada à. Campanha. Cem educado -
res serão, especialmente, convidados para a reunião, devendo comparecer, no ro!
nimo, dois de cada Estado. Participarão, também, alguns convidados estrangei-
ros na qualidade de observadores. O Congresso - como a Campanha - precisam do
apoio de todos os brasileiros, para ser mais ràpidamente vencida a luta con -
tra o analfabetismo.

• • • • • • • • ••••••

COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
E CONTRIBUIR PltRAO PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO

.~-
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TODOS COLABORAM:~ COMBATE!:Q ANALFABETISMO
Independefitemente de pontos de vista religiosos .u profissionais, in~

meras são as entidâdes particulares que procuram colaborar com a Campanha de
Educação de Adol§§centes e Adultos. Este boletim tem transcrito, frequente -
mente, informaçe@§ a respeito de associações .u, mesmo, particulares que se
.ferecem para cOO~erar na magna tarefa de combate ao anàlfabetismo em nosso
país. A Campanha ãcaba de recebér uma carta com dados detalhados do trabalhe
que está realizqfidoa Convençã. Batista Brasileira. Verifica-se que, nos mais
diversos Estados, cursos e escolas primárias - inclusive para adultos - sã.
fundados e mantiªcs pelos adeptos daquela seita religiosa. Destacam-se os E~
.tados da Bahia e ~oiás, onde tais escolas são f::-eqüentadas,no primeiro, por
mais de 410 alun~§ e, em Goiás, por mais de 1 500 estudantes.
!QMEXICO: ALFABmTIZAç~! EDUCAÇ~ SOCIAL

O Méxic., ende é grave a questã. do analfabetism., procura c.ordenar
o ataque ao prcblêma com a formação de um oorpo especializado e ativo de as-
sistentes sociai§i Desta forma, não só se enfrenta. problema do analfabeti~
mo como o do atrª§o sooial das grandes massas. E .portuno salientar que, ta~
bém na India, eS§ã forma vem sendo empregada com sensíveis êxitos. No Brasil,
as duas formas d~ educação são aplicadas lado a lad. - embora exista a coor-
denação geral, p~~ meio da Campanha de Educação de Adolesoentes e Adultos.
APOIO ~ CONORESJUt~ ALFABETIZAÇ~

O Congres§c Naoional de Educação, a .eunir-se, nesta cidade, de 9 a
16 de julho, con~1hua a merecer o maior apoio de todo o país. A secretaria
geral daquela reYfiião- no 12c andar do Ministério da Educaçã. e Cultura
continuam chegando pedidos de informações e .fertas de colaboração de enti~
das particulares @u associações eivicas. O apoio àquela reunião é uma das
formas de ajuda ~ luta contra ~ analfabetismo no Brasil.
liA LUGAR PARA TO~2(9!!! CAMPANHA

Você pode @olaborar na luta contra o analfabetismo. O seu vizinho pe-
de, igualmente, ~emar parte nessa luta. Todos os que saibam ler e esorever
podem e devem piestar ~ua cólaboração deeisiva a essa grande cruzada em
prol do progresso e do desenvolvimento de noss. país. Consulte um dos cursos
especializados, eu dirija-se ao Serviço de Relações Públicas da Campanha de
Educação eleAdOl~HJcentes e Adultos, no l4~ andar do Ministério da Ed.ucação
e Cultura. Seu a~ei. será sempre benvindo •

••••• •••••

COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
E CONTRIBU1R PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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ImERESSE PE.:f;AC~jI.lJRJ:..ml ALFABETIZAÇÃO
Dos mais div~~sos pontos do país - e, mesm~ do exterior - ohegam, diàri~

mente, à direção tiãCampanha de Educação de Adole scente s e Adultos mens.agene
testemunhadoras diJ 5.nt8rêsse que vem despertando o mcvdrnerrbo , Para dar um e--
xewplo: no ID€Smo ti~a,0 Setor de Relações Públicas da Campanha atendeu ~o p~
dido de remessa dê material para o~ Estadqs de Maio Grosso, Espírito Santo e
Piau! - e para a Universidade de Nov~ Iorque.

GUIAS DE LEITURA PROCURADOS~ •..-~- --_. __ .=~_ ....._-_.

Uma companh ia p:::,;:,r1.t;.t.:>:r.-f'. de papel de Nova Iorque está-se preparando para
enviar um gcupo 9:ê especia.:i.is-tJasque instalarão uma fábl'ioa em sb:oPaulo
Nesse sentido, a êmprêsa contratou com a Universidade de Nova Iorque a admi-
nistração de um ~gpido curso básico de português para aquêles técnicos. O e~
tabelecimento de êhsino diri.giu-se, então, ao Departamento Nacional de Educ~
ção, solicitando ê~emplares das publicações da Campanha de Educação de Ado -
lescentes e Adul ii~s - tlLet'e "Saber", que censti tuem, justamente, os .primei-
ro e segundo guia§ de leitura. O pedido foi atendido.

MOVIMENTO NACION1,k CONTRA ANALFABETISMO
Enquanto issoi da cidade de Pimenteiras, no Estado do Piauí, de Cáceres,

no interior do Mª;õ Grosso, e da Vila de Irupi, Munioípio de Iúna, no Espíri
to Santo - dêste~ pontos tão diversos do país eram recebidos, pela Campanha
de Educação de Aq~lescentes e Adultos, pedidos de fornecimento de material e
instruções para instalação de cursos. Assim, como no caso anterior e em inú-
meros outros - fOfãm prontamente atendidos.

APOIO !Q. CONGRES~ DE ALFABETIZAÇÃO
Finalmente, g§hvém salientar o interêsse despertado pelo prox~mo II Con-

gresso Nacional q@ Educação de Adultos, a reunir-se no Rio de Janeiro, de 9
a 16 de julho. A ftórrespondência, nesse sentido, também se avoluma cada vez
mais, enquanto a mprensa vem divulgando os pontos principais do programa a
ser seguido, com ªpoio das mais diferentes classes. O Congresso deverá cons-
tituir mais uma e apa importante na Campamha contra o analfabetismo em nos-
so país.

• ••••••••••••••••

COLABORAR C A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
E CONTRIBUIR ~ARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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12 MIL NOVOS CURSOS
Para o ano letivo ªtual, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adul

tos criou 12 mil cursos, ªªs quais poderão matricular-se até 300 mil novos a-
lunos. Para assa tarefa, ª Campanha está convocando tôdas as entidades públi-
cas e privadas, visando à formação de um exér~ito de v~luntárjo$, que -possam·
dispender algum tempo do §@u dia para a alfa.betização de duas ou três pessoas.

7 MILHÕES DE INSCRITOS
Cêrca de 7 milhões ªe pessoas inscreveram-se nos 132.507 cursos de al-

fabetização criados pela Qámpanha de Educa~ão de Adolescentes. e Adultos. Nada
menos de 500 milhões de cl~zeiros foram investidos nesta iniciativa e, do to-
tal matriculado, quatro e.meio milhões de inscritos não só conseguiram alfab~
tizar-se como, também, atingir às bases gerais da chamada educação fundamen -
tal - o que equivale a di§§r que o rendimento do trabalho feito no período foi
de, aproximadamente, 65%.
APOIO AO CONGRESSO DE EDUCAçÃo

Extenso programa d@ publicidade está sendo elaborado,'a fim de fazer
com que os resultados do %Í Congresso Nacional de Educação de Adultos sejam
levados ao conhecimento d§ todos os brasileiros, cujo apoio é indispensável à
vitória final da magna iniéiativa de liquidação do analfabetismo em nosso pa-
ís. Emissoras particular~§, a imprensa e todos os meios de difusão estão dan-
do sua colaboração valioêã, em significativa compreensão do alto alcance da -
quele congresso, que dev~Itã constituir uma etapa na luta pela alfabetização do
povo brasileiro.

NECESSÁRIA A COOPERAÇÃO nl TODOS
Associações despoF'tiivas - da mesma forma que entidades cuibturais e so-

ciais - podem e devem prs§tar sua cooperação com a Campanha de Educação de A-
dolescentes e Adultos. Bª§ta, para tal, dirigirem-se ao Setor de Relações Pú-
blicas daquela Campanha, ~ sala 1404, no 14~ andar, do Ministério da Educação
e Cultura. Todos os esclªfecimentos, bem como os materiais necessários, serão
fornecidos aos interessag@ã.

• • • •• • ••••

COLABORAR COM A C~ANHA DE EDUCAÇXO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
E CONTRIBUIR PARA O ~OGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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ATE 30 DE ABRI~ DE 1958
Coptinuarn abertas até 30 de abril p. futuro as inscrições destinadas ao

Concurso de Ob~ªs Educacionais para Neo-Alfabetizados, cujos originais, inédi-
tos, deverão eft~uadrar-se nas seções previstas no item 8.

° pedido [e inscrição serl endereçado ao Dir~tor Geral do Departamento
Nacional de EdU~ação - Ministério da Educação e Cultura - l4º andar - açompanh~
do dos origina;1,i3em três vias, devidamente datilografados-, em espaço duplo--,-ma!.
gem esquerda dê três centímetros e margem direita não inferior a um centímetro.

Para jul~ªmento, será observado o seguinte critério:
QU~fito à forma (40 pontos):

~ a) = plano ou estrutura geral - até 15 pontos; b) - correção e ade-
quaçao da 1in~ágem - até 25 pontos;

QUªfito ao fundo (60 pontos):
a) = Valor educacional do tema - até )0 pontos; b) - contribuição

pessoal do aS~Unto - até 30 pontos;
~ As obra§ apresentadas deverão enquadrar-se rigorosamente nas seguintes .~

çoes, especif~ªando o tema escolhido:
a) keitu~a de Ficção ou Históri~~l- Contos; 2- Romances; 3- Biogra-

fias; 4- Epis§ªlOshistóricos; 5- Compêndio de História do Brasil.
b) - Educação Doméstica: 1- Decoração do lar; 2- Higiene doméstica ;

3- Alimentaçã§ infantil; 4- Recreação para criança (ensinando os pais a brincar
Gom os filhos', 5- Recreação para adolescentes e adultos.

c) = Educação profissional: 1- Orientação profissional para os fi -
lhos; 2- Prev@fição contra acidentes; 3- Direitos e obrigações do trabalhador
4- Higiene do trabalho; 5- Aperfeiçoamento profissional.

d) = Teatro:l- Peças teatrais; 2- Novelas radiofônicas.
As peça§ teatrais e novelas radiofônicas destinam-se a ser representadas

por ou para n§§-alfabetizados, havendo inteira liberda~e quanto à escolha do t~
ma, número de ~ersonagens, cenas, atos, época, indumentária? deverão, obrigatô-
riamente, ser ~recedidas de instruções detalhadas para a encenação.

Aos con@§rrentes melhor classificados em cada uma das seções, serão conf~
ridos os segu;1,fites prêmiosg

1 ~à,'1êmiode cr$50.000,OO ao classificado em 1 lugar;
1 ');1~êmiode ~r$25.000,00 ao classificado err.22 lugar;
1 ~!'êmio de ~r$12.000,00 ao classificado em 32 lugar;
1 ll~êmio de cr$ 8.000,00 ao classificado em 42 lugar;
1 ~!'êmio de ,r$ 5.000,00 ao classificado em 5º lugar;
Mefi~ão Honrosa aos.classificados em 62, 72, 82, 92 e 102 lugares.

Os a'vlto!,§sde obras premiadas em lº, 2º 32, 42 e 52 lugares cederão seus,
direitos autg~ªis ao Departamento Nacional de Educação, mas terão ressalvados
semprG a sua propriedade intelectual.

• e e •••••••
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INDcrSTRIA E ALFABETIZAÇÃO
são inúmeros os exe~p10s de oompreensão de parte dos grandes industriais

da importânoia da alfabetização para o progresso de seus neg2oios. Ainda agor~
em são P~u10, uma turma de oêrca de vinte funcionários dos n~boratórios Fonto~
ra concluiu um curso de alfabetização, ministrado sob patrooínio do SESI. O
próprio dirêtor geral da organização, sr. Cândido Fontoura, fêz questão de CO~
pareoer às solenidades de encerramento do curso, entregando os diplomas aos
neo-alfabetizados.
"EXERCITO! .!LFABETIZAÇÃO"

De todos os pontos do país, continuam a serdiVu1gadas manifestações de
apoio à Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, por parte de pessoas da
mais variada condição profissional. O sr. P.J. Busato, de Porto Alegre, escre -
veu recentemente um artigo sob o título "O exEJrcito e a alfabetização", no qual
examinou o papel desempenhado pelo serviço militar obrigatório na educação e a-
primoramento espiritual dos brasileiros.
TEM.mIO l2.Q. CONGRESSO ~ ALFABETIZAÇÃO: 4 ITENS

Foi reduzido a quatro pontos principais o temário do 11 Congresso de Edu-
cação de Adolescentes e Adultos, a ser realizado, de 9 a 16 de julho, no Rio de
Janeiro. Desta forma, os trabalhos se concentrarão na maneira mais fáoi1 de oon
seguir o objetivo de aperfeiçoar os meios de combate ao mal do analfabetismo •
Os preparativos daquela reunião prosseguem, em todo o país.
APmLO A TODOS

A todos os brasileiros - sem distinção de côr, idade, religião ou oondi -
ção social - a Campanha de Educação de Adolesoentes e Adultos faz um apêlo no
sentido de oolaborarem na luta oontra o analfabetismo. Todos os que sabem ler e
esorever devem prestar seu apoio a essa verdadeira cruzada em prol do progresso
e do desenvolvimento nacionais.

• •••••••••••

COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇlo DE ADOLESCENTES E ADULTOS
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AULAS PELA TV
Importante estação televisora de Nova Iorque e a Junta Examinadora do

Estado de Nova Io~~ue chegaram a um acôrdo relativo ao uso da TV para trans-
missão de programª§ educativos diários, a partir de setembro vindouro. O Es-
tado deverá conceq@r, para tal fim, uma verba de 369 mil dólares à estação ,
que, de in!cio, t~~nsmitirá especialmente programas sôbre Ciências e Matemá-
ticas, das 9 da ~hã às 5 da tarde.
INICIO DO PROJETO I'SICO NO 1

Com a presª ~a do sr. Malcolm Adiseshih, vice-diretor da UNESCO, foi
instalado e~ são ~~uloo Curso de Especialistas em Educação para a América L~
tina. Conforme êSl@ Boletim já tem divulgado, o sr. Adiseshiah realizou al~
mas viagens pelo ~I'a.sile demais países americanos, como parte de um traba -
lho de investigaçª§ do analfabetismo na América Latina. Resultou daí a ini -
ciativa do chamadg Projeto Básico NQ 1, destinado a promover a alfabetização
dêste oontinente §m dez anos. O Curso recem-instalado constitui, assim, um
dos primeiros pas§~s naquele sentido.
BRASIL: PR$S E CONilA

O Brasil é Um dos onze países de todo o mundo que mantém cursos prim!
rios efetivos sUP§l'iores a 4 milhões de alunos. Assim mesmo, a porcentagem-'·'
de analfabetos é d@ pouco mais de 50%, em todo o país - o que quer dizer que
de cada dois bras~léiros, um não sabe ler. Sômente a colaboração de todos os
alfabetizados perm~tirá uma pronta e efetiva eliminação do analfabetismo em
nosso país. Para ~ SOl a Campanha de Eduoação de Adolescentes e Adultos con-
ta cornroapoio e ª éooperação de todos os brasileiros de boa vontade.
APOIO Am 11 CONGRID§io DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS

Cartazes d§ propaganda, artigos e programas radiofônioos deverão ser-
vir como meios de ~ifusão dos trabalhos e resultados do II Congresso Nacio -
nal de Educação dª Adultos, que se realizará, no Rio de Janeiro, de 9 a 16
de julho. De todo§ os pontos do país têm chegado mensagens de apoio à reuni-
ão~ que deverá contar oom alguns convidados estrangeiros. O Congresso deverá
marcar uma etapa q@éisiva na luta contra o analfabetismo no Brasil - e todos
estão convidados ª colaborar para o seu êxito.

• • •• • •••

COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
E CONTRIBUIR P4RA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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CENTRO ACADmKICO COLABORA
O Centro Estudantil da Esoola de Engenharia da Uni~ersidade Mackenzie, em

são Paulo, comunicou ao Serviço de Educação de Adultos que aquela entidade es-
tá organizando 4 novos cursos de ensino supletivo. O horário das aulas é de
19,30 às 2~,30 horas, e os alunos receberão, além da instrução; assiStência-so
cial e médico-odontológica.
ALFi1BETIZAÇÃO: PROBLEMA BRASILEIRO

No jornal liAGazeta", de são Paulo, O sr. Mario Pinto Serva publica lon -
go artigo sÔbre a "Bandeira Paulista de Alfabetização", fundada pela senhora
Chiquinha Rodrigueso O articulista salienta o papel daquela instituição no co~
bate ao analfabetismo e, de um mod~ geral, O papel da alfabetização no progre~
so de são Paulo e de todo o Brasil, dizendo: "O Brasil pode ser a terceira
grande potência mundial, rival dos Estados Unidos e da Rússia." Basta, para tal
imediatamente, a eliminação do analfabetismo.
PROJETO B~SICO Nº 1

Encontra-se no Brasil o Prof. Osoar Vera, da Universidade do Chilet e vi
ce-diretor do Centro Regional da UNESCa, que veio coordenar no Brasil a exe-

cução do Projeto Básico NÇ 1, que visa ao aperfeiçoamento do ensino pr~mar~o
na Araérica Latina. Sua visita relaciona-se com a presença no Brasil do sr.Mal
colm Adiseshiah, vioe-diretor daquele organismo internacional e encarregado
da execução do referido projeto. Como já foi divulgado, estudos da UNESCO sô-
bre n analfabetismo no continente latino-americano prvêm a eliminação daquele
mal em dez anos, tomando como ponto de partida a execução do Projeto Básico NQ
1 - ao qual as nações da América Latina já ofereceram pronto apoio.
II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE ADUL~e8-- ...•__.~.~-

De 9 a 16 de julho, no Rio de Janeiro, será realizado o II Congress. Na-
aional de Educação de Adultos. Cem ed~cadores de ~odos os pontos do país dev~
rão ser convidados para tal reunião, q~e contará ainda com a presença de .u-
~ros participantes, nacionais e estrangeiros. Importantes decisões, com obje-
tivo de dar maior eficácia à l_ta oontra c analfabetism. em nosso país, dev~
rão surgir daquele encontro.

• • • • • •

COLABORAR COM A CAMP1~HA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
m CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU P~'VO
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NA COLCMBIA: PREMIOS
Na Colômbia, foram ~riadas 5.000 olasses espeo1a1s para adultos. O Govê~

no daquele país, oomo o dê vários outros dêste oontinente, tem de enfrentar a
fundo o problema do analfâbetismo, a fim de oonseguir um desenvolvimento geral
de sua economia e a eleVã~ão do nível de vida do seu povo.-Neste sentido, con-
vém assinalar a iniciatiVã de oonceder prêmios para os métodos rápidos de ensi
no da leitura e da escritã.

EM CHICAGO: TELEVISÃO
Na cidade norte-amª~ioana de Chicago, existem cêrca de 2.059.000 apare

lhos de televisão, para Yffi total de 5.760.000 pessoas. Esta circunstância ex -
cepcional permitiu um amplo estudo sÔbre o ensino através da TV, que muitos
julgam venha a ser uma dª§ formas mais difundidas de educação, dentro de aI
guns anos. Embora seja um dos maiores c~ntros industriais do mundo, Chicago
também tem seus problema§ de educação e, assim, procura adaptar os meios mais
modernos de difusão às c@fiveniências da luta pela melhoria do nível cultural.

NO RIO: CONGRESSO
o II Congresso Naci§nal de Educação de Adultos, que se realizará no Rio

de Janeiro, de 9 a 16 de ciulho,continua a movimentar grande número de pessoa~
interessadas direta ou ifiªiretamente no assunto. A Secretaria geral, no 120
andar do Ministério da EdUcação e Cultura, presta informações e recebe adesões
de todos aquêles que queiram cooperar com a importante reunião.

Â Campanha de Educª~ão de Adolescentes e Adultos, criada há 10 anos, já
colheu frutos apreciávei§ em diversas partes do território nacional. Agora,
quando o desenvolvimento ~a economia brasileira exige um mais alto padrão de
conhecimento das classe~ trabalhadoras, tal Oampanha só tende a desenvolver-se
e a tornar-se mais efic~@nte. As emprêsas particulares, desta forma, colaboram
com o programa de alfabetização das massas e, através dessa alfabetização, ob-
têm maior rendimento de §@us empregados. CooperaF com a Campanha de Educação
de Adolescentes e Adulto§ é colaborar para o próprio progresso nacional •

•••••• ••••••

QUE ESTÁ ESPERANDO .••• COMEÇE J~l & CAMPANHA DE EDUCll.Ç1l:0DE ADOLE~
CENTES E ADULTOS NÃO m APENAS UM EMPREENDIMENTO DO GOVERNO: E UMA CAUSA DO

POVO E C ECE DA COMPREENSÃO DE TODOS!
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EXPOSIÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO DE ADULTOS
~ realização nesta Capital, ~ julho próximo

Uma exposição sôbre assuntos ligados à eduoação de adultos, incluindo um
capítulo referente aos trabalhos de estudantes matriculados nas olasses notur-
na..sd~ t.cdo -O país, será realizado de 9 a 16 de julho próximo, nesta Capital,
sob os auspícios do II Congresso Nacional de Alfabetização de Adultos. O alvo
da Comissão Diretora do concla~e é propiciar um exame minucioso da situação do
combate ao analfabetismo, no decênio de funcionamento da Campanha de Educação
de Adolescentes e Adultos, a fim de mostrar os resultados já obtidos e quais
as técnicas empregadas e modificações exigidas para um aproveitamento crescen-
te dos centigentes de interessados na alfabetização.
Colab~ração ~ Estados

Estão sendo enviadas aos Estados instruções no sentido de não só organi-
zarem os Seminários Regionais previstos para o mês de abril vindouro, como t~
bém a coleta de todo o material didático interessante para ser apresentado na
exposição de julho, tendo-se em vista que cada unidade da Federação deverá a -
presentar sua contribuição neste sentido.

A seleção de material dos alunos deverá ser iniciada desde já para que
possa ser enviada com bastante antecedência e receba o melhor tratamento poss!
vel, uma vez que o objetivo da Comissão Organizadora do II Congresso de Educa:
ção de Adultos é incentivar o esfôrço de milhares de trabalhadores que, depois
de um dia oansativo de luta, ainda têm fôrças para assistir aulas nos cursos
supletivos, cujo total foi aumentado, êste ano, para 12 mil.
Informações

Para que possam receber informações seguras acêrca da mostra, os interes
sados poderão dirigir-se ao Setor de Rolações Públicas da Campanha de Educaçã;
de Adolescentes e Adultos - Ministério da Educação e Cultura - 140 andar •

• • • • • • • • • • • •

COLABORlJi COM A C~!PANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
E CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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GANHA RESSON.ltNCIA NACIONAL A CAMPANHA
A direção ªá Campanha do Educação de Adolescentes e Adultos continua a

receber, diàriamenie, de todos os pontos do país, as mais animadoras informa-
ções sôbre o desenVolvimento da Campanha em todo o território nacional. Não
resta dúvida de qYê a consciência dos patrícios alfabetizados está sendo des-
pertada, e que o ffl6vimentoganha ressonância nas camadas mais diversas da po-
pulação. Já se POtlê, assim, olhar com esperança para um futuro em que a chaga
do analfabetismo §@ja definitivamente extirpada da terra brasileira.

EM FLORIANOPOLIS
Da cidade ~ê Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, a direção da

Campanha de Educa~ªo de Adolescentes e Adultos recebeu uma carta da sra. AI
bertina Albino, nª qual comunicava a fundaçio da Escola de Alfabetização de !
dultos, ttAlberto Al'ltônioAlbino" - 17 alunos, em idade que varia de 14 a 56 .§:.
nos, integram os ~~imeiros cursos formados.

DA PAR.Ii.!BA

De outro e~tremo do pais, da cidade de Coremas, na Paraíba, chegou, i-
gualmente, uma caFta comunicando uma escola mista de ensino primário, destin~
da a crianças e aâyltos. A iniciativa coube à Associação de Proteção aos Men~
res Abandonados e Âi3sistência à Maternidade de Cormnas, da qual é presidente
o sr. José Maximia1'l6da Silva.

II CONGRESSO DE EDyQAÇKo
Os resultad§s do II Congresso Nacional de Educação de Adultos, a ser

realizado, nesta c'ªade, de 9 a 16 de julho próximo, serio amplamente difundi
dos, a fim de que lênham pleno êxito as medidas aprovadas. Â direção do Con -
gresso está apelan~~ para todos os responsáveis pela imprensa, rádio e televi
são, no sentido de 6bter-lhes o valioso apoio • .li.receptividade, em todos os
setores, tem sido ª mais animadora possível •

............
COLABORAR COM A CAW~À1~A DE EDUCAÇÃO DE ADOL~SCE1~TES E ADULTOS

E CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO DO BRASIL E ~\FELICIDADE DE SEU POVO
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APOIO DE TODOS A CAMP1JnlA
re da parte de brasileiros anon~moS, ~oradores nas mais variadas regiões

do país, que surgem muitas vêzes os exemplos verdadeiramente animadores de com-
preensão e estímulo aos elevados prinoíp~os da Campanha de Eduoação de Adoles -
centes e Adultos. ~ste boletim t~ divulgado - e oontinuará a fazê-Io, regular-
mente - notícias a êste respeito, na oerteza de que o bom exemplo será devida -
mente apreoiado e seguido. Da colaboração de todos os brasileiros depende o êxi
to final da luta contra o analfabetismo em nosso país.

ESCREVE UMA EDUCADORA
Da oidade de Niterói, a senhora Amyr Monteiro de Souza enviou a seguin-

te carta ao chefe do Setor de Relações Públioas da Campanha de Eduoação de Ado-
lesoentes e Adultos: "Li uma publicação no jornal "Diário do Povo", de 23 do
oorrente, sob o título "Analfabetismo". Como educadora que sou da Ia. série mui,
to me interesso pelo ensino de nossos irmãos. Pediria que me enviasse com a po~
sível brevidade todo o material didátioo neoessário à alfabetização". O pedido
foi prontamente atendido, com os agradeoimentos da Campanha.

ENTIDADE RELIGIOSA COLABORA
A Confederação Evangélica do Brasil, com sede à avo Erasmo Braga, 277 ,

52 andar, na capital do país, enviou mensagem de apoio à Campanha, ao mesmo te~
po que informava sÔbre o trabalho que vem desenvolvendo nesse terreno. Extenso
pedido de material foi prontamente atendido pelo Setor de Relações Públicas da
Campanha de Eduoação de Adolescentes c Adultos, pois, oomo informava na carta"!
números têm sido os pedidos de material que recebemos".

QUATRO TEMAS NO CONGRESSO DE ALFABETIZAÇÃO
O 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos deverá marcar uma etapa

importante no desenvolvimento da luta contra o analfabetismo em nossa terra.
Quatro temas únicos foram selecionados pelos organizadores da reunião, a fim de
que seus trabalhos se conoentrassem objetivamente na maneira mais fácil de ven-
cer a batalha da alfabetização nacional. O Congresso reunir-se-á, no Rio, de 9
a 16 de julho vindouro.

. .
COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE J\DOLESCENTES E ADULTOS

re CONTRIBUIR PA~\ O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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RADIO AJUDA EDUCAÇÃO
A apresentação radiofônica de dramas e comédias servirá, dentro em breve,

para ajudar brasileiros adultos a ler e a escrever. ~ste método moderno será o-
ferecido através da Rádio Ministério da Educação, pelo Sistema Rádio~:ducativo
Nacional (Sirena), do Departamento N~cional de Educação.

AUMENTA O VOLUNTARIADO
Enquanto isso, registra-se uma participação cada vez maior do voluntari~

do da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. O chefe do Setor de Rela-
ções Públicas dessa Campanha, acaba de receber significativa carta da sra. Lau-
ra Martins da Silva, da Escola Rural Pacífico de Vasconcelos, em Lagoinha da E~
trema, no norte de Minas Gerais. Aquela senhora leciona, há três anos, numa es-
cola primária do lugar, e chegou à conclusão de que a maioria dos pais de seus
alunos não,aàbe escrever nem ler. Por isso, resolveu aderir à Campanha, de que
se fêz voluntária, para alfabetizar, os adultos de sua terra.

TV CONTRA ANALFABETISMO
.,

Al~m das aulas ministradas pessoalmente - e daquelas pelo rádio - a edu-
cação de base conta com poderoso meio de difusão nas estações televisoras. Em
países mais adiantados, êsse moderno sistema vem sendo aplicado, com o maior ê-
xito. Agora, que países menos industria~i~ados - entre os quais o Brasil - com~
çam a contar com estações de ~V, estas deverão, igualmente, ser convocadas para
prestar seus úteis serviços na luta contra o analfabetismo. Todos os meios de
vem ser utilizados, a fim de extirpar o mais cedo possível esta chaga da face
da terra.

APOIO AO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO
O 11 ~:Congl'essoNacional de Educação de Adultos, de 9 a 16 de julho, ne s

ta cidade, reunirá educadores e personagens simpáticas à causa, de todos os pon
tos d, país. Inúmeros voluntários ou pessoas de qualquer forma interessadas na
educ~ção dos adultos estão sendo convidadas a participar da reunião, que há de
marcar uma etapa importante na luta pelo aprimoramento dos conhecimentos de to-
.dos os brasileiros. . .

COLABORAR COM A CI\.MPANHADE EDUCAÇÃO DE lJX)LESCENTES E ADULTOS
E CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO DO BR~SIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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APOIO A CAMPANHA
o Prefeito do Município de Entre'lRos eny10u mensagem de apoio à.Campanha,

ao mesmo tempo que informava sêbre o trabalho que se vem desenVolvendo n~s 17
estabelecimentos escolares rurais

Gr-ando pedido de materia.l foi àolieitado e, prontamente, atendid()pe~o Se
tor de Relações PUblicas da Campanha de Educaçã~ de Adolescentes e Adultos.

POLI~IA DO EXERCITO COLABORA
o Chofe do Setor de Relações Públieas da Campanha de Educação de Adoles -

centas e Adultos recebeu do Comandante do l~ Batalhão de Po~ícia. do Exórcito a
seguinte carta' "Tendo êste 10 Bata.lhão de Pelícia do Exércitot aproximadamen-
te, 400 soldados em seu efetivo necessitando de instrução primária, e estando
êste Comando empenhado em instruir o máximo os elêmentos aqui incorporados, s~
licito-vos '~ue seja autorizado o fornecimento do material escolà~ considerado .
necessário ao referido objetivo't _ á solicitação foi, imed.iatamente, atend,.i<:ia:

PORCENTAGEM DE ANALFllBETOS
Dos 17 países latino-americanos que figuram nas ~ltima8 estatísticas sô

bre analfabetismc do a.nuário das Nações Unidas, a Argentina. é a que prissui a
proporção mais baixa e o Haiti a mais elevada.. A Argentina tem 15%; (}Chile ,
19,4%j Costa Rica, 21,2%; Cuba~23,6~; Panamá,28,2~; Paraguai,31~8% (excluída. a
população indígena da sel~a); Colômbia, 38,5%; Equador,43,7; Venezuela,51,1% ;
Brasil, 51,4; República Dominicana., 56,8%; El Salvador, 57,8%; Honduras, 66,3;
Bolívia, 68,9%; Guatemala, 70,3%.e.Ha.iti, 89,3%. .
CENTRO ACADEMICO COLABORA

o ~iretor do C'Emtro Acadêmico da Escola de Engenharia da Universidade de
Mackenzie, em são Paulo, fêz a grata comunioação de que essa benemériia entid~
le estudantil está organizando quatro novos cursos de ensino supletivo, os r

~ • • IWquais funcionarao na sede da reférida Escola, na rua Maria Consolaçao

...........
COLABOR.AR COM A CliMP1I.NHADE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS'

~ C01TTRIBUIR PARA O PROGRESSO DO BR.úSIL E A FELICID:J)E DE SEU POVO



,

DEPART1~ENTO NACIONAL DE EDUCAÇKo
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos

Setor de Relações Públicas
Boletim Informativo

ANO I Rio de Janeiro, 15 de abril de 1958

RENDllAENTO DA ALFABETIZAÇÃO
Nos 132.507 cursos de alfabetização criados pela Campanha do Educação de

Adolescentes e Adultos já se inscreveram côrc~ de seto milhões de pessoas. Do
total m~triculado, quatro e meio mi~hões de inscritos não só con~~gui~~m alfab~
tizar-so como também atingir às bases gerais da chamada educação fundamental
Isso equivale a dizer que o rendimento do trabalho feito no período foi de, a -
proximadamente, 65%.
12 MIL NOVOS CURSOS

Para o presente ano letivo, a Campanha criou 12 mil novos cursos, nos
quais poderão matricular-se 300 mil novos alunos. Para essa tarefa educacional,
a Campanha está convocando tôdas as entidades públicas e privadas, visando à
formação de um exército de voluntários, que possam dispender algum tempo de seu
dia para a alfabetização de duas ou três pess~as.

CORPOS VOLUNTÁRIOS
A iniciativa da criação dos corpos de voluntários vem obtendo uma recep-

tividade acima de tôda expectativa. De todos os pontos do país chegam, diària -
mento, cartas de pessoas anônimas à. Campanha de Educação ele Adolescentes e Adul
tos, manifestando apoio e desetio de colaboração. Pronta resposta é dada a tôdas
as missivas. Os pedidos de remessa de material são atendidos com a maior rapi -
dez, de forma a conservar o entusiasmo demonstrado em todos os setores da vida
nacional.

CONGRESSO DE ALFABETIZAÇÃO
De 9 a 16 de julho, será realizado no Rio de Janoiro, o II Congresso Na-

cional de Educação de Adultos. Foram escolhidos quatro temas centrais, em tôrno
dos quais girarão os debates e relatórios da rounião. li fim de objetivar da me-
lhor maneira possível O Congresso, cada tema foi especificamente dividido em i-
tens, que enquadram e assinalam os assuntos sôbre os quais deverio fixar-se os
trabalhos dos educadores. Espora-se uma afluência considerável de congressista~
de todos os pontos do país.

• •••••••••••

COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUC~ÇÃO DE ~LESCENTES E ADULTOS
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FOLHETO PARA VOLUNT~RIOS
A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos acaba de elaborar um

folheto destinado à mais larga distribuição e difusão pelo rádio, televisão e
imprensa, visando oferecer oonselhos e orientação àqueles que desejam uma opo~
tunidade de melhoria de vida ea.perfeiçoamento da educação dos brasile~roso A
publicação destina~se, especificamente, aos voluntários da Campanha que, deve-
rão encaminhar às escolas mais trezentos mil brasileiros no corrente ano.

CONHEÇA O MUNIC!PIO
Segundo tal folheto, o primeiro trabalho de cada voluntário ou pessoa

interessada no movimento sorá o de proourar conhecer a situação do analfabeti~
.mo em seu município. O voluntário deverá conversar com o maior número possível
de pessoas a raspeito dessa situação, mostranclo-lhes oomo a mesma entrava, _
progresso e prejudica-lhos o próprio intGrêsse pessoa1. Quom não sabe ler pro-
duz menos, não aspira a melhorar sua situação, não se interessa pela vida dem~
crática, admite e transmite supersti9ões, refuga os princípios de higiene, di-
ficilmente coopera com os grandes movimentos de caráter social. Tudo isso se
po~e combater - acabando com o analfabetismo.

CAMINHOg CONSELHO
Segundo ficou provado em observações e testos generalizados, o melhor

caminho é o do bom oonselho. Principalmente, aquêles entre 15 e 30 anos deve -
'"rao ser persuadidos a que procurem um dos.12.000 cursos instalados em todo o

Brasil, se matriculem, acompanhem as aulas e procurem fazer alguma forma de e-
xeroício prático de leitura e escrita.

F!CIL - LUCRATIVO
Finalmente, convém lembrar a todos que o ensino é gratuito e o mate-

rial didático é fornecido pela Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos-
de modo que ao ~nteressado só cabe assistir às aulas, que são sempre noturnas.
Tudo é fácil, simples e natural. Os resultados são os mais amplos, diversos e
lucrativos. Todos podem e devem colaborar nessa benemérita recuperação de mi -
lhões de brasileiros que ainda têm o infortúnio de não saber ler nem escrever •

• • • • • • • • •
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IAçÃO ESTUDANTIL CONTRA ANALFABETISMO
A Associação dos Estudantes Cearenses tomou a meritória iniciativa de

~etrocinar uma campanha contra o analfabetismo. Nesse sentido, os dirigentes
~equela entidade dirigiram-se ao Setor de Relações Públicas da Campanha de E
'ucação de Adolescentes e Adultos, solicitando ajuda e esclarecimentos. Tal
a~itude da A.E.C. merece os maiores aplausos de todos os brasileiros consci-
entes, que não ignoram ser ahso1utamente indispe.nsável o apoio dos alfabetiz,!!
i s para a vitória final da luta contra o analfabetismo em nossa pátria.

ZSCLARECIMENTO
o Presidente da Associação Profissional dos Assistentes Sociais do DiG

trit.o Federal, falando a um matutino carioca, externou sUa opinião, no senti-
":;0 de que o Exército e as Fôrças Armadas, em geral, podem ajudar muito o país,
tratando da alfabetização de inúmeros brasileiros analfabetos que são anual -
mente convocados a prestar serviço militar. Embora, Q ~ntrevistado mostre-se
pessimista nesse sentido, a verdade é que êste Boletim tem mostrado exemp los
significativos da colaboração das Fôrças Armadas ao movimento de alfabetiza -
ção de adultos em nossa terra -61 êsse apoio é tanto mais valioso quanto in -
discriminado, já que os militares podem prestar sua ajuda sob diversas formas
e nos ,válrio'S', pontos do país.

ALFABETIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
O Distrito Federa.l possui a maior rêde municipal primária do país, c~n

tando com 1.247 unidades, na maioria mantidas pela Prefeitura. No ano passad~,
nas Escolas da Prefeitura matricularam-se 263.600 alunos. Além do curso primá
rio, essa entidade ainda mantém uma série de jardins da infância, cuja matri-
cula é igualmente elevada. Apesar dêsses dados1 sabe-se que existe, na Capi -
ta~ Federal, um problema agudo de analfabetismo de adolescentes e adultos. A
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos apela, por isso, para a ajuda
de todos.

CONGRESSO DE AÚ7ABETIZAÇÃO
OS quatros ternas principais do II Congresso Nacional de Educação de A-

dultos~ a ser realizado, nesta cidade, de 9 a 16 de julho, são: 1 - Levanta
mento e análise da evolução da situação atual da educação de. adultos no Bra -
si~; 2 - A educação de adultos~ suas finalidades, formas e aspectos sociais;
3 - A educação de adultos e seus problemas de organização e administração 9 4-
Os métodos e processos da educação de adultos •

• • • • • • • • • • o
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CAMPANHA EM MINAS
Em Minas Gerais, ~ ano passado, funcionaram 1054 cursos de educação de ~

dolescentes e adultos. Da~uele total, 97 foram mantidos pelos cofres do Esta-
do, embora um coeficiente relativamente elevado de municípios, 185, não se
tenham interessado pela Campanha. O número de matrículas, contudo, elevou- se
a 51.023, tendo a frequência sid~ de 35.425 alunos; dêstes, 22.420 lograram a
provação final. Segundo o IBGE, a porcentagem de pessoas que não sabem ler e
escrever eleva-se a 42,66%, naquele Estado.

ANALFABETISMOg PROBLEMA MUNDIAL
O problema do analfabetismo interessa a tôda a humanidade, que dia a dia

vê abrirem-se novos caminhos de progresso e desenvolvimento para o ser humano.
Segundo a UNESCÓ, existe uma porcentagem que varia de 45% a 55% de analfabe -
tos em todo o mundo. Sendo a população do globo terrestre de, aproximadamen -
te, 2,5 bilhões - oalcula-se que mais de um bilhão de pessoas não sabem ler
ou escrever. Na África, continente submetido, há longos anos, à exploração 02
lonial, encontra-se Q mais elevado índice de analfabetismo de todo o mundo
entre 75% a 85%.
~GÃO CAT6LICO APLAUDE

o jornal "O Diário" - órgão líder dos católicos mineiros - publica um t,i
pico de apoio à Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, ressaltando
os resultados nos dez anos de funcionamento da mesma. "Foi - escreve a~uêle
jornal - bastante apreciável o índice de rendimento do trabalho realizado, a-
tingindo, aproximadamente, a 65%. Uma vitória indiscutível no campo do ensi -
no, em que o terreno a trabalhar ainda é muito amplo".

ENTUSIASMO PELO CONGRESSO DE ALFABETIZAÇÃO
OS trabalhos da Comissão Organizadora do 11 Congresso Nacional de Educa--çao de Adultos prosseguem, em meio a grande entusiasmo de todos. A Secretaria

Executiva da mesma se instalou na Av. Almirante Barroso, 90, sala 717 - para-
onde poderão ser endereça4~s ~uaisquer pedidos de informação •

• • • • • • • • • •
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ECONOMISTA PELA ALFABETIZAÇÃO
Em publicação no IlDiário de ~tíciaslt, do Rio de Janeiro, um economista

desenvolve longa e substanciosa tese em favor dá. educação do povo brasileiro-
considerando-a indispensável para a industrialização e o progresso do nosso
país. O artigo divulgado na edição de domingo, 13 de abrilt tem o título: "A-
nalfabetismo: e:t;ltraveao desenvolvimento econôlI\icoll- e o subtítulo: "Homem -
Capital preciosD". '

=XEMPLO DO URUGUAI',:
O Uruguai, pequeno mas adiantado e democrático país da l~érica do Sul, p~

de gabar-se de possuir um dos índices mais ba í.xos de analfabetismo do contineE.
te - e, mesmo, de todo o mundo. Segunelo acaba eledivu.lgar o embaixador uruguai~

no Brasil, "a percentagem de analfabetismo no Uruguai t1 inferior a 5% , j

de acôrdo com o último oenso".

ERRADICAÇÃO DO ANALFlI.BETISMO
A Campanha de Erradioação do Analfabetismo - .que faz parte do movimento

geral coordenado pelo Departamento Nacional de Educação, visando promover a al
fabetização do povo brasileiro - depois de ins~alar ° seu primeiro Centro Pil~
to, e~ Diamantina, inic~a suas operações em Timbaúba, no Estado de Pernambuco •.
Ali, com6 na cidade mineira; será levado a cabo extenso e cuidadoso programa
de luta contra o analfabetismo, observando-se os resultados e os meios mais e-
ficientes dê alcançar o objetivo final. Dali? certamente, um núcleo poderoso
de alfabetizados e educadores de várias espécies fará com que se irradiem os
ensinamentos aprendidos e se transmitam os bons exemplos observados.

MINISTRO FALA SOBRE CONGRESSO DE ALFABETIZAÇÃO
O Ministro da Educação e Cultura reuniu a imprensa em seu gabinete, pres-

tando-lhe declarações sôbre o próximo II Congresso Nacional de Educação de A -
dultos. Tanto as declarações do titular da Educação e Cultura como os pontos
geraá's da reunião vêm despertando o maior interesso, espcz-andc= se um compareci
mento elevado ao Congresso, que terá lugar, de 9 a 16 de julho, no Rio de Ja -
neiro. '
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LUTA CONTRA o ANALFABETISMO
Em são Paul~ foi instalado" ns.Centro R'tP-ona1 de Pesquisas Educaoi~ -

nais, o CUrstI de Aperfeiç-.amento para aspee.Ulistas em aducação na Am~rioa Lê.
tina. Estêve presente à inauguração, o vice-direto~ da UNESCO que não só fa -
l~u s5bre a finalidade do Cur~o - expandir mais a Educação de nfvel .primárit
e'aNcensequente erradioação do analfabetisro. ~ o~~~ tamb~m ressalteu a ~labi
raçao do Brasil naquela iniciativa.

REPRESENTANTES DA UNESCO E DA ONU
o Departamento Nacional de Educaçã, vem eneontrando grande reeeptivid,!

de em'rêlayã& ao II Cengresso Naeienal de Educação de Adultos. Entidades edu-
oa.oi~na.1se ~tieula~es têm-se ceLecado à. dis~'sição da comissã, ··.rga.nizad.~
ra, ten~. sid. feitas, por parte de firmas gr~fieas, oferecimentos de materi~
ais e~~. lápis, cartazes, et o , COl}vidada a UNESCO e a Ol'JU,estas .erganiza,gies·
deverãe enviar representantes oom, ebservád~res.

APtLO AOS PROFESSORES
Em entrevista à imp~ensa ..,Ministro da Educação e Cultura. não s~ 11) ••.

formou ••que a Secretaria d. II C.ngresse Nacional de Educação de Adultos Ja
está fun~~onan4._:na sala 717 t d~ edifioio da Av, Almi~a.nte Bazr-e so 90, e -q\l;3
a sede do mesm, s~rá na A~B,I~, ~nde se ~ealizar~, também, uma exp.~içã~ si ~
breo que já se fêz em educação d~ adultos - oomo também solicii~ ~ p~fe~
sôres, especialmente .s do ensino supletivo, i eseducadores, em geral, a ~ ~
presentarem para o estudo da Reu~ião o relato de suas experiências e as suge!.
tões que julgarem útei~ ai aperfeiçôamento da educaç~ de -aduLt.os M·'Brasil. ,
ALFABETIZA~ÃO NAREPdÊLICA DOMI ICANA

Estl! em vi~e-.r,na g.epl$blican,mini~aM, uma lei -to:rnandoebrlgatérla. a
~fabetização ~ara_as pesS4as de 14 a.50 anos, que não saibam ler e escrever.
A medida tem caráter geral e dela; semente, estie- tsent·~s os indiv!du»s pÓrt§:.
dores de &n!ermi~de&,·~.ntagiosas ou repu~tes, de defeitos f!si~~~ue os
prendam. ao leite~~u·eom.incapacidade mental oompNlvada por m4d.ic••

•••••••••••• 1,
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EDUCAÇÃO PELO R~DIO
Brevemente será lançada a educação pelo rádio - 56 estações estão sen

do instaladas para fazer a cobertura do território nacional e ap~relhcs de
onda cativa serão distribuídos nos centros prêviamente escolhiaos, Essas es-
tações~ em combinação com a Rádio Ministério da Educação e com material for-
necido pela Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, irradiarão as au
las.

UM BILHÃO DE ANALFABETOS
Segundo o IBGE, metade da populaç'ão mundial ainda não sabe ler. Na !

sia(l bilhão e meio de habitantes~, a incidência do analfabetismo sôbre as
pessoas de dez anos e mais é de 65 a 75%; na ~frica (200 milhões de habitan-
tes), 75 a 85%; nas colônias africanas, excetuados os núcleos de europeus e
assimilados, o analfabetismo é quase total chegando, às vêzes, a 99%. A pu
blicação da UNESCO calcula entre 45 e 55% a percentagem de analfabetos na p.!
pulação mundial, o que equivale a dizer que cêrca de um bilhão de pessoas nao
estão alfabetizadas.

VOLUNTARIADO
Na Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, registram-se as

mais belas e promissoras manifestaçõ~s da compreensão de nosso povo a respei
to da necessidade de ação voluntária. O Setor de Relações Públicas acaba de
receber da Colônia Santa Marta, em Goiás, um extenso pedido de material, o
qual foi imediatamente atendido.
APOIO A CtJJlPANHA

Você pode colaborar na luta contra o analfabetismo. O seu vizinho po-
de, igualmente, tomar parte nessa luta. Todos os que saibam ler e escrever
podem e devem prestar sua colaboração decisiva a essa grande cruzada. Consul
te um dos cursos especializados, ou dirija-se ao Setor de Relações Públicas
da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, no l4º andar do Ministé -
rio da Educação e Cultura, e informe-se como poderá ajudar. Seu apoio será
sempre qpreciado.

. .
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EXPERIENCIA DO CANADÁ
Rádio, televisão, cinema, jornais, revistas e livros - todos os meios

são utilizados, pelos oanadenses, em sua luta pela educação de adolescentes e
adultos. são vários os domínios abordados depois da educação de base ministr~
da aos emigrantesl a organização dos lazeres? as técnicas de recreação e de
trabalho, círculos de estudos sôbre os problemas do lar, e as belas artes. Os
quadros de organização e de ensino são fornecidos pelas instituições ou pelos
serviços federais, comissões escolares, universidades, associações beneficie~
tes ou particulares.
EXEMPLO A SER APROVEITADO

A experiência canadense é)particularmente, interessante para o Brasil ,
uma vez que são diversos os problemas em comum dos dois países. Assim, merece
referência o fato de que alguns programas de educação de ~dultos conseguiram
de forma especial atingir a todo o país'- entre êles, os "Foruns" de Cidadãos
e de Fazendas da Rádio Canadá, apoiados por uma cadeia de círculos de estudos;
as reuniões organizadas para projeção de documentários do Departamento Nacio-
nal aa 6inema, seguidas de debates. Além dêsses~ programas de educação soci,-
aI - alguns, organizados por entidades como a Associação Cristã de Moços
etc. - cursos de cooperação, artesanato, folclore, e outros - aos quais pres-
taram apoio os sindicatos, associações operárias e organizações semelhantes •
PROFESSORAS ENSINAM CRIANÇAS E ADULTOS

Do Grupo Escolar "MeIo Viana", na cidade mineira de Divino, recebeu o
Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos
um pedido de remessa de alguns exemplares da cartilha "Ler", destinada aos
cursos de educação de adultos. Como se vê, em todos os setores da vida nacio-
nal pode-se prestar ajuda na meritória Campanha~ as professôras daquele esta-
belecimento, além de cuidar do ensino às crianças, também participam ativame~
te na luta pela alfabetização da popUlação adulta. O pedido foi prontamente a
tendido.
11 CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS

Ao 11 Congresso Nacional de Educação de Adu~tos - de 9 a 16 de julho
próximo, nesta cidade - deverão comparecer educadores da todos os pontos do
país. Muitos serão convidados especiais da reunião, a fim de que todos os Es-
tados se façam reprewentar por trôs ou mais educadores •

• • • • • • • • • • • • e
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SALAS PARA ALFABETIZAÇÃO
O Departamento Nacional'de Educação, em sua circular n. 31, de 6-7-56, i

tem 6, determinou a cessão de salas de estabelecimentos escolares para os cur-
sos de ensino supletivo e de iniciação profissional. Tal decisão originou-se
-de acôrdo firmado entre os g~vernos de Es~ados 8_o _da União~_Grupos esc21are3 __
e outros estabelecimentos de ensino primário do interior do pais devem colabo-
rar para a realização de tal medida, que visa conseguir novas salas para o en-
sino aos adolescentes e adultos.
CAMPANHA EM SÃO PAULO

são Paulo - grando centro industri~l do Brasil e da América Latina - é,
p?r isso mesmo, das cidades em que mais se faz sentir a necessidade da educa -
çaoãos adultos. Com um operariado que anseia por novos conhecimentos e pela
malharia do seu padrão de vida, aquela cidade é onde mais intensamente se de -
senvmlve a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, Diàriamente, são r~ ,
gistados ali os novos cursos de alfabetização, de iniciativa de grandes e pe -
quenas firmas ou de voluntários. Desta forma, os paulistanos continuam a lutar
pelo progresso da grande metrópole.
CURSOS EM TODOS OS NLUNIC!PIOS

Apesar do movimento que se verifica na capital paulista, o ano passado
vários municípios de S~o Paulo não tiveram cursos de ensino supletivo - confo!
me o Convênio firmado entre os governos da União e d.aQuele Estado. Nesse sentl
do, o chefe do Serviço de Educação de Adultos, em são Paulo, acaba de enviar
aos d.elegados de ensino uma circular solicitando-lhes o apoio a fim de ser prc
tamente sanada tal situação.
S~~INÂRIOS REGIONAIS

Seminários regionais serão realizados em todos os Estados e Territórios
da União~ com o fim de ser devidamente preparado o II Congresso Nacional de E-
ducação de Adultos, a ser realizado, no Rio de Janeiro, de 9 a 16 de julho
Tais seminários foram recomendados por peritos em programas destinados a adul-
tos, que vêm nêles um meio concreto de tirarem-se conclusões sôbre quais os mê
todos e processos didáticos que mais atendem às nossas peculiaridades •

• • • • • • • • • • •
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ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL
Os índices de alfabetização do povo br~sileiro (maiores de 5 anos), se-

gundo as regiões fisiográficas do país, eram os seguintes no último recensea -
mente: Zona Sul,- 57,30%; Zona Centro-Deste - 33,07%; Zona Norte - 39,44%; Zo-
na do Nordeste - 25,20%; Zona Le ste - 42,02%.

SEMINÁRIOS EM CURITIBA
Encerrou-se, em Curitiba, o Seminário de Eq,ucação de Adultos, ali efetB.

ado como preparatório ao II Congresso Nacional de Educação de Adultos, a real!
zar-se neste Capital, em julho vindouro. Nesse seminário de Curitiba, educado-
res e dirigentes locais da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos deb~
teram problemas e questões ligadas à educação de adu1tos do Estado, visando c2
lhêr material para constituir a contribuição do Paraná ao Conclave Nacional de
Educação de Adultos.

ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
Em Leopoldina, no Estado de Minas Gerais, e agora em Timbaúba, no Esta-

do de Pernambuco, inicia-se a execução do Plano Pilôto. No município mineiro
já se entrou na fase propriamente de funcionamento, enquanto em Timbaúba são .§.

penas dados os passos iniciais da e~periência. O Plano esté! sendo divulgado em
plaqueta, constituído de três partes: a) Objetos e condições; b) Plano de. tra-
balho experimental; c) Organização da Campanha.

RECENSEAll1[ENTODO VOLUNTARIADO
o Setor de Relações Públicas da Campanha de Educaçã~ de Adolescentes e

Adultos está empenhado em realizar o censo dos "voluntários" que combatem o a-
nalfabetismo. Neste sentido~ solicita qUe os professôres voluntários forneçam
seu nome e enderêço, a fim de que possa com êles manter contato permanente
prestigiando':os e auxiliando-os com fornecimento de material didático.

,
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OUTRO VOLUNTÁRIO
"Ofereço-me para servir neste pequeno pedaço de terra do Bra sí.L, no que

fôr preciso, cooperando com o Ministério da Educação e Cultura, no plano da al
fabetização daqueles que precisam" - assim 8SCre\ITe,de Pires Ferreira, no Ce.§:.
rá, o sr. Francisco Paiva Lima. E mais um volunt~rio da Campanha de Educação
de Adolescentes e Adultos. E, como todos os que se têm apresentado, sua cola-
boração é altamente apreciada pelo movimento. Os pedidos foram prontamente a-
tendidos, já··lhe tendo sido enviado o material necessário para os cursos de
alfabetização.
PROBLETh~ DE VELHOS E CRIANÇAS

Três milhões e setecentas mil crianças não tiveram meios de aprender o
ABC no ano de 1957. ~sses dados.dramáticos acentuam, de certa forma, a urgên-
cia do problema da alfabetização no Brasil. Quand.o todos - jovens e velhos
souberem ler e escrever, a causa da alfabetização das crianças será grandeme~
te facilitada. E, com ela, a do progresso e do desenvolvimento nacionais.
CAUSAS DO ANALFABETISMO

Entre os fatôres do analfabetismo na Mnérica Latina, segund~ um estudo
recentemente realizaclo pela U1TESCO, encontram-se: a falta de professôres e de
escolas, ac mesmo tempo que cresce o índice da natalidade9 enquanto a econo -
mia pouco se desenvolve? extensão territorial de muitos Estados e dispersão
de sua população~ desconhecimento do idioma nacional por parte de grupos étni
cos importantes, falta de continuidade na política educativa de muitos Esta -
dos; precári~ condição econômica dos pais, levando a trabalho prematuramente
os filhos menores; a desnutrição das crianças e o êxod~ da populaç~o rural
com o consequente aumento da população urbana.
ALFABETIZAÇÃOg NOVOS RUMOS

O 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos, será realizado, no Rio
de Janeirc, de 9 a 16 de julho vindouro. Cêrca de 100 professôres de tôdas as
partes do país virão a esta cidade, a fim de participarem da reunião. Além
disso, espera-se que observadores e delegadcs especiais colaborem nos traba -
lhos, abrindo novos rumos para a alfabetização de adolescentes e adultos , no
Brasil.

. .
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COLABORAÇÃO DOS ESTADOS
O Departamento Nacional de Educação está enviando aos Estados in!!.

truções para a nrganização dos Seminários Regionais preparatórios do II Con-
gresso Nacional de Educação de Adultos, bem como para a coleta de material
destinado à exposição daquele certame. A seleção de trabalhos dos alunos dos
cursos de ensino supletivo deverá ser iniciada, a fim de que a Comissão enca~
regada da exposição possa recebê--los com tempo suficiente.

APOIO ~ CONGRESSO
A fim de fazer oom que os resultados do II Congresso Nacional de

Educação de Adultos sejam levados ao conhecimento do povo brasileiro, extenso
programa de publicidade está sendo elaborado. Todos os meios de difusão de n.2.
tícias, notadamente a imprensa e o rádio, estão dando valiosa colaboração a
êsse propósito, que visa a mais ampla participação de tôdas as fôrças sociais
na erradicação do analfabetismo no país.

PROBLEMA ~ ALFABETIZAÇÃO_~ ~ ~
Segundo o recenseamento de 1950, estão matrioulados, nos Estados

Unidos, 95% de orianças em idade escolar. Esta é, certamente, das cifras mais
elevadas que se podem encontrar em todo o mundo. Entretanto~ é interessante
assinalar que o govêrno americano, também, defronta-se com um problema de al-
fabetização de adultos, ainda que de proporções limitadas. Tal problema redu~
se, geralmente, a determinados grupos étnicos, entre êstes os indígenas ainda
confinados em certas regiões do país.

DECLARAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO SUPLETIVA
O Sr. Diretor-Geral do Departamento Nacional de Eduoação declarou

à imprensa: - "O Brasil é um dos onze países que, em todo o mundo, mantém uma
rêde de escolas primárias com efetivos de cêrca de 5 milhões de alunos. Não
obstante o valor dessa extensão do sistema escolar primário em nosso país, m~
tade da população acima de 5 anos de idade ~ve, ainda9 nas trevas do analfa-
betismo. Daí a importância da educação fundamental supletiva que influi deci
sivamente na expansão do sistema escolar primário oomumll •

• • • • • • • • • • • •

QUE ESTÁ ESPERANDO? •• COMECE J~1 A CA1f.PANHADE EDUCAÇÃO DE ADOLE~
CE1~ES E ADULTOS NÃO E APENAS UM EMPREENDIMENTO DO GO~RNO: ~ UMA

CAUSA DO POVO E CARECE DA CO~REENSÃO DE TODOS!
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ENSINO SUPLETIVO: QUESTIONÁRIO
o Departamento Nacional de Educação está organizando um inquérito pre-

paratório do 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos a ser realizado, no
Rio de Janeiro, entre 9 e 16 de julho próximo. Em circular enviada aos diver-
sos departamentos, aquêle órgão apresenta um questionário destinado a forne -
cer dados e esclarecimentos. rela.t.ivosaos resul-tades= l'epercus-sões ger~is da
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos em todo o pais. Além das ques-
tões apresentadas, as autoridades são solicitadas a contribuir com outras in-
formações sôbre o ensino supletivo, inclusive com trabalhos a titulo de con -
tribuição pessoal.
APELo BEM RECEBIDO

A Diretoria da Divisão de Educação Extra-Escolar do Departamento Naci~
nal de Educação acaba de enviar um apêlo aos alunos de estabelecimentos de e~
sino de grau médio e superior de todo o país, para que colaborem na Campanha
de Educação de Adolescentes e Adultos, instituindo e regendo cursos de ensino
supletivo. Â solicitação tem recebido boa acolhida, como se pode verificar nos
pedidos de informações e outros esclarecimentos já'enviados ao Setor de Rela-
ções Públicas da Campanha, o qual prontamente atende aos mesmos.
CURSOS PARA INDUSTRIÁRIOS

De são Paulo, informa-se que o Delegado Regional de 'I'r-aba.Lho daquele
Estado se mostra profundamente interessado na criação de cursos para industri
ários analfabetos. Nesse sentido, aquela autoridade tem mantido contactos com
representantes do Departamento Nacional de Educação, aos quais tem solicitado
a criação de uma rêde de cursos de ensino supletivo destinados a industriários
de todo o território paulista e a serem instalados com o concurso de entida
des sindicais e profissionais e de emprêsas industriais.
COLABORAÇÃO DE TODOS NO II CONGRESSO

Mesmo que você não esteja diretamente ligado aos cursos de alfabetiza--çao de adultos, poderá prestar sua contribuição ao 11 Congresso Nacional de ~
ducação de Adultos, a reunir-se nesta cidade, de 9 a 16 de julho. Como obser-
vador - ou, mesmo, por moiq de colaboração a título pessoal - poderão todos
prestar valiosa ajuda ~quela reunião, que se prevê de magna importância.

...... . .

COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE OOLESCENTES E ADULTOS
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S~~INÁRIOS PREPARAT6RIOS
Do norte ao sul do país realizam-se, presentemente~ seminários prepara-

tórios do 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos, a ser realizado, no
Rio de Janeirot_ de 9 a 16 .de iuLho vinçl.ou;ro.j:1oélosos_ tem.as sgo~ extl,Illina§os,
assim como as contribuigões a serem feitas pelos diferentes Estados e Territi
rios, para a importante reunião. Os trabalhos de preparação do 11 Congresso
continuam a-despertar interêsse e apoio de educadores e entidades particula-
res e públicas.
CARTILHAS PARA AMAZO}ITA

Cento e cinquenta mil cartilhas especJ.aJ.spara o ensino rural, na regi-
ão da Amazônia, serão editadas e distribuídas, conforme prevê o Plano QuinqU~
nal de Valorização da Amazônia através dos governos de Estados e Territ6rios,
da seguinte maneira: Acre - 5.000, Amapá - 5.000, Rio Branco - 1.00',. Guapo ,-
ré - 4.000, Amazonas - 12.000, Goiás - 6.000, Mato Grosso - 10.000, Pará - ••
19.000 e Maranhão' - 15.000.
ALFABETIZAÇXO EM TIMBAUBA

Pelo convênio assinado entre o Ministério da Educação, o Govêrno de Per
nambuco e a Prefeitura de Timbaúba foi prevista não só a instalação dH classes
para menores de 12 a 14 anos, que não tiveram oportunidade de estudar, como
também, será feita experiência educacional idêntica a que se está processando
em Leopoldina, devendo ali ser realizadas pesquisas educacionais no sentido
de atender à população infantil de 7 a 11 anos.
EDUCAÇÃO NA INDIA

A India, que a par do problema de alfabetização enfrenta um problema de
educação social, tem utilizado largamente três meios na solução do segundo: o
rádio, os auxiliares visuais e as publicações. E interessante observar que
tais meios, eventualmente, são utilizados no amplo programa de educação soci-
al elaborado pelo govêrno indiano, de forma que uma cwmpanha se encadeie com
a outra.

. .
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ANALFABETISMO IBERO-AMERICANO
Em 1950, o Brasil ocupava o nada invejável pôsto de nação ibero-americ~

na oom o maior número de analfabetos. Mais de um têrço do total de iletrados -
40.951.000 - pertencia ao Brasil. A-d:±vulgaçio-des-sa-n-o-ta eve:r>ia--ba-s-t-ar-para
despertar em todos os brasileiros, que da mesma tomassem conhecimento, o senti
do da permanênoia da tarefa de ajudar a Campanha de Educação de Adolescentes e
Adultos em nosso país. Todos podem e devem ajudar.

~XPOSIÇÃO DE OBRAS DIDlTICAS
Exposição de obras didáticas sôbre assuntos ligados à educação de ado -

lescentes e adultos, incluindo uma parte referente aos trabalhos feitos pelos
estudantes matriculados nas olasses noturnas de todo o país, será promovida d~
rante a realização do 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos. Os intere~
sados poderão obter maiores informações no Ministério da Eduoação, 122 andar,
sala 1210 onde funciona a Seoretaria do Congresso.

,
ALFABETIZAÇÃO DE ESQUIMdS

O Govêrno oanadense abriu dois internatos para crianças esquimós: um ,
no extremo norte do pais, e outro, na costa da baía de Hudson; 8ztá sendo con-
siderada a possibilidade de criar-se uma série dêsses internatos. Emborat ini-
cialmente destinadas a crianças, tais escolas deverão funcionar como verdadei-
ras bases para a posterior adaptação e alfabetização dos esquimós, integrando-
os na vida civilizâda.

CONGRESSO DE ALFABETIZAÇÃO
O II Congresso Nacional de Educação de Adultos a reunir-se nesta capi -

tal, no período de 9 a 16 de julho vindouro, será a oportunidade para um bala&
ço nas realizações ofioiais e privadas no campo da educação de adultos, bem c~
mo examinar seus problemas fundamentais e rever suas finalidades, com o propó-
sito de promover a valorização do homem pela oducação •

.... ........
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GESTO MERECEDOR DE LOUVOR
Da cidade de Goianésia, no interior do Estado de Goiás, recebeu o

Setor de Relações Públicas da Camparula de Edueação de Adolescentes e Adultos
sugestiva carta do professor Aldo de Qliveira1 Aquêle mestre? por conta pr6-
pria, decidiu instalar, em Goianésia, uma escola de alfabetização de adultos.
O referido professor solicitou remessa de material, sendo prontamente aténd,i
do. são gestos como êste que garantem o êxito da Campanha de Alfabetização
em todo o território nacional.

OUTRA ATITUDE MERITCRIA
Já na capital do Estado de são Paulo, o sr. Antônio Alves de Lima

teve, igualmente, a iniciativa de instalar, em sua própria residência,um cu~
so de ensino supletivo destinado a um grupo de alunos da vizinhança. O Ser-
viço de Educação de Adultos apoiou e aplaudiu sou digno exemplo.

EM MAIOg ENSINO PELO R~DIO
O Sistema Radioeducativo Nacional - Sirena - iniciará a irradiação

de cursos básicos de cultura popular, na segunda quinzena de maio, através da
Rádio Ministério da Educação o Inicialmente, serão transmitidos os seguintes
cursos~ Educação Sanitária, Agricultura e Pecuária, Formação Moral e Cívica,
e Alfabetização. lstes cursos serão, simultâneamente, utilizados pelo Plano
Pilôto de Erradicação do Analfabetismo? já em execução no Município de Leo -
poldina, no Estado de Minas Gerais.

COLABORAÇÃO COM O II CONGRESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Numerosas entidades pJblicas e particulares vêm sendo convidadas p~

ra participar do 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos, a ser realiz~
do nesta cidade~ de 9 a 16 de julho. Entre elas, destacam-se~ a Associação
Brasileira de Municípios, Associação de Educadores Católicos~ Campanha Brasi
leira de Educação, Cruzada Nacional de Educação, Confederação Evangélica do
Brasil? Diretorias do Ensino da Aeronáutica, do EXGrcito e da Marinha, Esco-
la Superior de Guerra, Federação dos Estabelecimentos do Ensino Partioular ,
Federação das Igrejas Católicas, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Lego XIII
e outras.

• ••••••••••••••
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ANALF ABETISMO: PROBI,EMA COIJIPLEXO
"Que fazer do analfabeto?" - pergunta, a certa altura, o matutino oa-

rioca "Diário de Notícias", em tópico a respeito do problema do analfabetismo
em nosso país. liApergunta é grave mas a resposta é simples - continua o jor-
nal - Ensinar-lhe noções de higiene, economia domástica, educação moral e edu
cação cívica." são, realmente, aspectos importantes da questão que deve preoc~
par todos os brasileiros conscientes, já que diz respeito ao próprio progres-
so dêste país.

OUTROS COMENTÁRIOS
Já outro matutino - "A Gazeta", de são Paulo - ocupa-se, igualmente, do

assunto, tecendo outra s~l'ie de comentários em tôrno do mesmo. "Não basta ,
muitas vêzes, a vontade do pai. E indispensável que os nossos homens públicos
se capacitem de que, sem alfabetização em larga escala, sem ensino primário ~
cessível a tôdas as classes sociais, redundará em pura perda todo e qualquer
esfôrço tendente ao progressivo aumento da capacidade de trabalho da popula -
ção" •

CAMPANHA DE CONSCIENCIA
Como se pode verificar da transcrição pura e simples dos trechos acima,

o problema do analfabetismo interessa a todos - preocupa àqueles que mantenham
um certo grau de responsabilidade diante da sociedade G do desenvolvimento n~
cionais. A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, evidentemente, não
pode fazer tudo, não pode resolver - nllin passe de mágica - questão de tal fo~
ma complexa e ampla. E, antes, um movimento que procura despertar a consciên
cia de todos os brasileiros para a penosa situação em que se encontram milhões
do patrícios que não sabem ler nem escrever.

v NOVA ETAPA NA ALFABETIZAÇÃO
O rádio e a imp+onsa serão importantes auxiliares do próximo 11 Congre~

so Nacional de Educação de Adultos - a ser realizado, de 9 a 16 de julho, no
Rio de Janeiro. Através da mais ampla difusão dos trabalhos e seus resultados,
naquela reunião, os organizadores da mesma procurarão fazer chegar ao conheci
mento de todo o país as normas mais eficazes para o desenuolvimento da luta
contra o analfabetismo em nosso país •

. .... .. .. . . . . . .
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A EXPERImNCIA DO CANAD1
O chefe da Seção de Pesquisas da Divisão de Educação do Departamento

Federal de Estatística, em interessante artigo, aborda a questão do ensino no
Canadá. Fazendo um verdadeiro histórico da questão, "desde o prLnclpio rústico
na época colanial", o autor examina sucintamente os aspectos mais importantes
da questão até chegar à situação nos dias presentes. Assim, revela que as cri-
anças são abrigadase instruídas em trê~ categorias de instituições antes de
se inscreverem nas escolas comuns: creches, escolas maternais e jardins'da iE.
fância. Nelas, encontra-se a base do aprendizado inicial, particularmente quaE.
to ao ensino de boás maneiras, da vida em conjunto e dos bons meios de expres-...sao.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Quanto à educação do canadense adulto, visa - da mesma forma que nos

centros mais avançados de nossa época - a uma instrução prática, de modo a ha-
bilitar o estudante ao progresso e ao desenvolvimento nacionais. Como ainda é
grande a porcentagem de emigrantes, o Canadá se ocupa do ensino supletivo atr~
vés de todos os meios de difusão disponíveis - tais como a televisão, o rádio,
o cinema, etc. Os quadros de organização e de ensino são fornecidos pelas ins-
tituições ou pelos serviços federais, comissões escolares, universidades, asso
ciações beneficientes ou ,particulares.

l1TIL AO BRASIL
Neste setor de ensino supletivo, particularmente, a experiência can~

dense é de especial interêsse para o Brasil. País, igualmente, de grande exte~
são territorial e volume insuficiente de população, o Brasil cada vez mais se
capacita da urgência do problema da alfabetização dos adultos. A Campanha de E
ducação de Adolescentes e Adultos, em dez anos de existência, tem dado as pro-
vas mais cabais e indiscutíveis da sua utilidade assim como da magnitude da t~
refa que se propõe. Sõmente com a formação de um verdadeiro contigente de bra-
sileiros desprendidos e dispostos a trabalhar pelo progresso do país, e com o
despertar da consciência nacional, está-se avançando para uma solução dêsse
problema.

COLABORAÇÃO DE TODOS E NECESS~RIA
De 9 a 16 de julho, no Rio de Janeiro, educadores de todo o país dis

cutirão os ~roblemas mais urgentes ligados à educação de adultos. O II Congre~
so Nacional de Educação de Adultos deverá constituir uma etapa importante na
luta contra o analfabetismo em nosso país. Todos podem colaborar direta ou in- \
diretamente para o êItito daquela reunião. -_~.

• • • • • • • • • • • •
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RENDIMENTO DA ALFABETIZAÇÃO
A análise do rendimento dos cursos de educação de adultos no interior

do país começou a ser feita minuciosamente pelos técnicos nos Estados, tendo -
se em vista a instrução emanada da Comissão Organizadora do II Congresso Naci~
na1 de Educação de Adultos, que será realizado no Rio de Janeiro~ de 9 a 16 de
julho vindouro. Todos aquêles ligados à Campanha são convidados a prestar inf~
mações de üaLhadae , do modo a permitir seja t raç ado um quadro completo das ati-
vidades da Campanha, em seus onze anos de existência.
APOIO DA DáPRENSA

UNo Brasil - assinala o órgão classista, "O Ferroviário" - o problema
da educação de nosso povo nunca foi:alvo de tantas atenções a um só tempo. A
imprensa, que soube descobrir o alto sentido patriótico da luta contra o anal-
fabetismo, não poupou espaço. Espontâneamente, os jornais de todos os pontos
do pais, desde os grandes orgãos das capitais aos heróicos periódicos do inte-
rior, vêm colaborando ativamente com a Campanha de Educação de Adolescentes e
Adultos.
FALA UMA EDUCADORA

A sra. Amanda Labarga, autora de recente trabalho sôbre o problema do
analfabetismo, ouvida por um jornal, declarou: "O analfabetismo tem proporções
inumeráveis num Esta~o moderno. E um multiplic3.dor social presente em todos os
seus problemas. Aguça e dificulta a solução de tudo o que se refira à saúde, à
economia e à convivência democrática. Ignorância, miséria, demagogia, ditadura, _
são elos de uma mesma cadeia quo aprisiona e asfixia os paiso(3 insuficientemeE.
te desenvo Lví.do s;"
DEBATE DE PLANO DE ENSINO

O II Congresso Nacional da Educ3.ção de Adultos, a ser realizado, nes-
ta cid3.de, de 9 a 16 de julho próximo, destina-se, primordialmente, ao estudo
em conjunto, pelos órgãos oficiais de ensino, pelas entidades particulares in-
teressadas e pelos educadores em geral, dos problemas relacionados com as fin~
lidados, formas,aspectos sociais, organização, administração 7 métodos e proce~
80S de oducação de adultos, visando ao seu aperfeiçoamento •

...........
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ALFABETIZAÇÃO EM SÃO PAULO
No ano passado, foram instalados, pela CBmpanha Qe Educação de Ado -

lescentes e Adultos, 548 cursos na cidade de são Paulo, e 3.206 no interior do
Estado. Daquele total, 82 foram regidos por docentes remunerados, 3.435 por d~
oentes voluntários e 239 por docentes mantidos por municipalidades ou institui
ções. Sômente em 28, dos 435-municípios paulistas, não foi instalado qualquer
curso de ensino supletivo.
CRESCE O RENDTh~ENTO DA ALFABETIZAÇÃO

O rendimento da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos vem
atingindo um crescimento sensível, desde sua instalação, há mais de dez anos
Neste período, estiveram em funcionamento 132.607 oursos, em aulas noturnas.
Para o ano letivo iniciado em março, a Campanha instituiu doze mil novos cur -
sos; deve ser ressaltado, igualmente? o início para brevo dos cursos pelo rá -
dio - de alcance muito amplo, como se pode imaginar.
CENSO DOS VOLUNTÁRIOS

O Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes
e Adultos está interessado em realizar o censo dos "voluntários" que auxiliam
no combate ao analfabetismo. Nesse sentido, está solicitando aos professóz-es
voluntários que enviem àquele setor - no 142 andar do edifíQio do Ministério da
Educação e Cultura - nome e enderêço, a fim de que com êles possa ser mantido
contato permanente, auxiliando-os com o fornecimento de material didático.
OBRAS DIDÁTICAS EM EXPOSIÇÃO

Grande exposição de obras didáticas sÔbro assuntos ligados à educação
de ado Lescerrt es e adultos no Brasil, incluindo um cap~tulo referente aos trab~
lhos feitos pelos estudantes matriculados nas classes noturnas de todo o país,
será realizada em julho vindouro, de 9 a 16, nest? capita11 sob os auspícios do
11 Congresso Nacional de Educação de Adultos - a ser realizado daquela ocasião.
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TV NA EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Desde 1951, várias comunidades rurais francesas constituiram teleclu -

bes ou grupos de telespectadores? como base para uma difusão de ensino pela
televisão, A UNESCO começou a estudar o funcionamento dêstes clubes, em 1952,
com o objetivo de averiguar se sua experiência poderia ser aplicada, também ,
aos países insuficientemente desenvolvidos com o objetivo de integrar as emi~
sõos televisionadas aos prq-gramas locais de educação de adultos. Tal iniciati
va tem sido adotada em contros adiantados, tudo indicando venha mais tarde a
estender-se por diversas partes do mundo, paralelamente ao desenvolvimentb da
TV.

No Brasil, ondo a televisão avança cada dia mais, trôs capitais já po~
suem estações próprias: Rio, são Paulo G Belo Horizonte. COffi.apróxima utili-
zação do rádio para a educação de acultos, é certo qUG, mais tarde9 a experi-
ência conseguida neste sotor há ílG servir como base para programas e cursos
especiais clestinaclosao ensino supletivo. Assim como se serve da imprensa e
do rádi09 a alfabetização naturalmente se servirá (la televisão, num futuro não
muito distante.
SISTEMA RADIOEDUCATIVO NACIONAL

Ainda neste mês ,iemaio, c~evGrá inaugurar-se, em Natal, no Rio Grande
do Norte, o primeiro Sistema Racliaoclucativo de iniciativa particular, concre-
tizado sob os mosmos princípios e oriontaçãotócnic~ que nortci~m a atuação
da SIRENA. Trata-se elaEmissora eloEducaç ao Rural, uma r.::;aliz2.çãodo bispo D.
Eugênio de Araújo Salles9 que dispõe de transmissor próprio o iniciará suas E:.
tividacles com 300 radioesco1as.
DIFUSÃO DO II CONGRESSO DE ALFABSTIZAÇÃO

Em tôclas as estações do ráC.io, empenhadas na difusão eloensino para a-
dultos, assim como nns seções especializadas da imprensa 0, mesmo, em progra-
mas de televisão, deverão ser difundidas as principais rosoluções do 1m Con -
grosso Nacional de Educa.çao de Adultos. AquGle Congr-osso reunir-se-á, no Rio
de Janeiro, de 9 a 16 de julho próximo. Educadores dos mais d.í.ve reos pontos do
país deverão participar dêstes trabalhos destinados a constituir um marco na
luta pela alfabetização do Brasil

...........
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INCREMENTO DA ALFABETIZAÇÃO FEMININA
Com uma população de 60 milhões de habitantes e 'uma taxa de alfabetiz~

ção de 50%, o Brasil tem ainda muitos problemas culturais a resolver. Os com~
nicados que vêm sendo distribuídos pelo IBGE facultam o exame, em linhas ge -
rais, da situação do ensino em nosso país. Existem vários aspectos positivos,
como o incremento ela alfabetização feminina, particularmente nas id.ades juve-
nis. ~, justamente, nesse terreno que a Campanha de Educação de Adolesoentes
e Adultos conta obter ainda melhor colaboração, por meio do recrutamento de
novas voluntárias.

SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO
Com a realização do Serrlinárioeledebates sôbre educação de adultos, em

são Paulo e em Pôrto Alegre, aceloraB-se os trabalhos de preparação do 11 Con
gresso Nacional de Educação de Adultos, a ser realizado, nesta cidade, ele 9 a
16 de julho. Diversas entidades foram convidadas e estão dando inteiro apoio
às iniciativas. Em são Paulo, o diretor do Serviço de Educação de Adultos, em
circular dirigida às autoridades escolares, esclareceu que os autores de te -
ses relevantes para o 11 Congresso serão convidados a participar dos traba
lhos, com tõdas as despesas pagas.

UNESCO ~ ANALFABETISMO NO Ji[(Jl\lJ)0

Segundo recente inquérito realizado pela UNESCO, os países da ~sia Ce~
traI contam com um têrço elos 700 milhões de analfabetos de todo o mundo, en -
quanto um quarto daquele total encontra-se na Ásia Oriental. Na América Cen -
traI e na América do Sul vivem 40 milhões de adultos analfabetos. Outros 20
milhões acham-se na Europa Meridional. E o restante da população iletrada en-
contra-se em outros países da Europa, da Oceânia e - em sua maior parte - na
África.

IMPORT!NCIA DE m~\ REUNIÃO
O temário do 11 Congr-e aso Nacional de Educação de Adultos demonstra a

preocupação predominante em enpontrar formas realmente capazes de contribuir
para a erraclicação do analfabetismo em nosso país. Nesse processo, portanto,
a própria reunião - de 9 a 16 de julho, no Rio - deverá constituir uma etapa
de alta significação.

• •••••••••
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EDUCAÇÃO ADULTA NA INGLATERRA
Existe, na Inglaterra, pessoas que se matrioulam como estudantes de cu~

sos noturnos - as idades variam entre 15 e 70 anos de idade. Estudam imensa v,!!.
riedade de matérias que abrangem desde aulas de dança até o idiomasáv.bCl"\::~,,;:tti
desde a criação de pombos à restauração de clocumentos de arquivos. Tail3 cu r-so e
são organizados por diferentes organiz3ções, que se podem dividir em três pri~
oipais: autoridades locais de educação, Associação Cultural dos Trabalhadores
e os Departamentos extra-muros das Universidades.

AUTORIDADES LOCAIS OFERECEM MAIS CURSOS
A série mais ampla de matérias é, em geral, oferecida pelas autoridades

locais de educação - no ensino a adultos, na Inglaterra. Os prggramas, natural
mente, variam de um lugar para outro, mas as classes organizadas pelo Conse -
lho do Condado de Londres dão uma idéia do que se oferece em tô~a a Grã-Bre -
tanha. Ali, ministram-se, princip~lmente, cursos de aperfeiçoamento industrial
- pelos Colégios nacionais, Escola Politécnica, Cursos Técnicos~ Comerciais ou
eleArte.

ATE CABELEREIRO PODE APRENDER
Existe - ainda, em Londres - grande variedade de cursos profissionais ,

técnicos e comerciais - incluindo especialidades como a pastelaria, lavanderia,
cursos de cabelereiro, ate. Há, igualmente, aulas sôbre todos os ramos da en -
genharia, muitos aspectos do comércio a varejo, para não se falar nas inún1eras
aulas ele idiomas estrangeiros. Vários c1êsses cursos dão diplomas ou certifi'Ca-
dos, de valor universitário.

APELO ATENDIDO PELA IMP~~SA
O Diretor-Geral eloDepartamento Nacional ele E(:ucação está apelando para

tôda a imprensa, no sentido de ser dado apoio ao II Congresso Nacional de Edu-
cação de Adultos, a ser realizado no Rio de Janeiro, de 9 a 16 de julho vindou•..ro. De um modo geral, o apêlo tem sido pronta e favoràvelmente atendido - nao
importa qual 'seja o jornal.

• •••••••••
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AO AP:E'lLO
Em são Paulo - como no resto do país - continuam os voluntários a ate~

- _ ao apêlo da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. Ainda agora,
a aro de solicitar - e obter - instruções e material de propaganda para a o~

:a~ização de cursos de ensino supletivo as seguintes pessoas, residentes na-
~_ela capital: prof. Maria Lúcia Guida de Toledo, no bairro da Consolação, e

f. Mercecles_Coelho, bairro da Lapa. Deve ser igualrrtente sa.Lã ent adc o magni
_~c trabalho que vem sendo realizado, entre as empregadas domésticas, pela
~ ~gação das Irmãs de Santa Zita, na avenida Higienópolis.

_2 ~L NOVOS CURSOS
Para o corrente ano letivo, a Campanha de Educação de Adolescentes e A

tos criou 12 mil novos cursos de ensino supletivo em todo o território na-
~onal, nos quais poderão matricular-se até 300 mil novos alunos. Para essa

~efa, a Campanha está convocando entidades públicas e privadas para a form~
~ão de um exército de voluntários que possam despender algum tempo do seu dia
para a alfabetização de duas ou mais pessoas. Considera-se que a colaboração
do voluntariado, em larga escala, constituirá fator decisivo para redução, em
curto prazo, do índice do analfabetismo em nosso país.

MAIS DE CE~J[MIL CURSOS
O rendimento obtido pelos cursos mantidos pela Campanha de Educação de

Adolescentes e Adultos do Departamento Nacional de E~ucação vem crescendo de
ano para ano. Assim, o plano elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura,
no sentido de acabar com o analfabetismo, está dando os frutos esperados pe -
10s seus idealizadores. &J onze anos de ativo trabalho, na totalidade do ter-
ritório nacional, 132.507 cursos estiveram em funcionamento - o que, por si .
só, dá para ter-se uma icéia do alcance da Campanha.

B11.LANÇODA C10liPANHA
No II Congresso Nacional de Educação de Adultos, a ser realizado, no

Rio de Janeiro, de 9 a ló de julho, dar-se-á um balanço nas realizações ofici
ais e privadas no campo d& educação de adultos, bem como se examinará seus
problemas fundamentais, revendo-lhes aS finalidades tendo em vista as atuais
condições culturais e sócio-econômicas do Brasil •

..~, .
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IMPORTÂNCIA DA INSTRUçKo SUPLETIVA
o Brasil é um dos Doze países que, em todo o mundo, mantém uma rêde

ele escolas primárias com efetivos de cêrca de 5 milhões de alunos. Não obs -
tante, o valor dessa extensão do sistema escolar primário em no sao país, me-
taele da população acima de 5 anos de idade ainda vive nas trevas do analfab~
tismo. Dai a importância da educação fundamental supletiva, que influi, deci
sivamente, na expansão do sistema escolar primário comum.

CURSOS ESPECIAIS
Cento e trinta e cinco professôres da 5a. Deleg~cia de ensino da Ca-

pital Paulista reuniram-se no grupo escolar Romão Puigari, a fim de recebe -
rem como docentes de cursos de ensino supletivo, orientação aclministrativa. e
pedagógica. Os trabalhos da reunião, que despertaram o mais vivo interêsse,
foram profici~ntemente dirigidos pelos inspetores escolares Ary de Oliveira
Camponez do Brasil, Alvino Bittencourt e Osvaldo Guerner Gonzales. Os temas
·para discussão foram organi~ados em reunião prévia.

SENlIN.Unos REGIONAIS
O Departamento Nacional de Educação está enviando aos Estados instr~

ções para a organização dos Seminários Regionais preparatórios do II Congre~
so Nacional de Educação de Adultos, bem como para a coleta de material desti
nado à exposição daquele certame. A seleção dos trabalhos dos alunos dos cu~
sos de ensino supletivo deverá ser iniciada desde já, a fim de que a Comis -
são incumbida ela exposição poasa recebê-los com tempo suficiente para sua
distribuição nos respectivos ,i stands".

DINAMIZAÇÃO DA C1J[PANHA DE ALFABETIZAÇKo
Conforme declarou, em entrevista, o Diretor Geral do Departamento Na

cional de Educação, o II Congresso Nacional ce Educação de Adultos, a ser re
aLí.zado , no Rio, 'ele9 a 16 de julho, além ele estudar os problemas arrolados
no seu temário, procurará dinamizar o sistema do ensino supletivo em todo o
país, com o estreitamento ela coôperação entre as entidades públicas e as or-
ganizações particulares. A rotina, que ameaçava enfraquecer o patriótico mo-
vimento, será, totalmente, eliminada, cabendo, nesse propósito, importante
papel à ação do voluntariado de pessoas e instituições •

........
COLABORAR COM A Cll.MPANHADE EIUCAÇÃO DE .ADOLESCE~~TES E ADULTOS

~ CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO



DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos

Setor de Relações Públicas
Boletim Informativo

ANO I Rio de Janeiro, 26 de maio de 1958 NO 94

CONTRA O ANALFABETISMO~ --
No Lar Operário Fluminense, em Niterói, o Dia das Mães foi comemorado

f'e ab í.vamcnte e? na oportunidade 9 o responsável pela ass í st.énc í,a religiosa da
f'undaç ao 9 padro Lau:rindo 9 falou sôbre os planos da mesma - partiG.ularmente
no que diz respeito ao combate ao analfabetismo. Salientou que, até agora, as
atividades se encaminhavam mais no sentido de fornecer instrução aos menores,
tendo ,sido, desta forma, "imunizados os fiíhos de cé rca de 560 famílias da
região, contra o mal do anàlfabetismo." Agora, já estão sendo feitos os pre-
parativos a fim de lutar contra o mal entre os adultos, quo, sogundo os da -

- --dos divulgados, atinge a 80% dos mesmos.

ALF1~ETIZAÇÃO ~~ 6 MESES
Segundo os planos da fundação Lar Operário FluminensG, atuando cónjug~

damorrto com a Associação Brasileira (10 Radiooscolas (ABRE), sorá iniciada ,
om Niterói, a criação das oscoLa s radiofônicas. Disso padre Laurindo g "Base-
ando-nos no trabalho que está sendo realizado pelo Minist6rio da Educação e
Cultura através do Sistoma Radioeducativo Nacional (SIRENA), encontramos no
rádio o elemonto solucionador que, dontro das prescrições previstas, em seis
meses podorá alfabetizar um adultoll•

CAMPANHA VITORIOSA
O trabalho'iniéial na alfabetização pelo rádio será a formação de nú;O!!I'

cleos de recepção organizada, ou se ja, escolas rad.::.ofônicas.Naquela mesma
ocasião - Dia das Mães - foi criado o núcleo da favela 'Ipiranga. Durante os
trabalhos preparatórios, numa campanha de dez dias apenas, de casa em casa ,
foram matriculadas mais de duzentas donas de casa na nova escola radiofônica,
que obedecerá a orientação da Rádio Ministério da Educação.

COLABORAÇÃO DE TODOS
O exemplo citado acima - do Lar Operário Fluninense - ê mais um, entro

tantos, a denotar a importância que se está dando, em todo <:opaís, à Canpa-
nha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos. Particulares o entidades
públicas estão, nesse sentido, conjugando seus esforços, a fio de ajqdar a
ser vencida, o mais breve possível, a luta contra o analfabetismo em nosso
país. A colaboração de todos é, realmente, indispensável para ser alcançada
essa vitória.

• •• o •••••••••••
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SElvlIN1ffiIOEM SÃO PAULO
Durante três dias, foi realizado, na capital paulista, o Seminário R~

gional de Alfabetização de Adultos, no decorrer do qual foram debatidas várias
teses ligadas ao a8sunto, p~rticularmente tendo em vista as neoessidades lo~
-' e os 'resultados coLhLdos com o trabalho desenvolvido pela difuGão da instr:!:i
ção entre a popu Laç ao não alfabetizada daquele Es t ado ,_60_d~legados represen -
tando 25 municípios bandeirantes participaram daqueles trabalhos, cujo encerr~
mento foi realizado em sessão solene.

BASES GERAIS DAS TESES PAUJJISTAS
Durante o certame, em são Paulo, foram discutidos os seguintes temas :

novas diretrizes didáticas para a educação de adultos, a educação do sistema
radioeducativo, avaliação dos resultados obtidos em 11 anos da Campanha de Ed~
cação de Adolescentes e Adultos, estabelecimento das bases gerais para as te -
ses que a delegação paulista apresentará ao próximo II Congresso Nacional de !.
ducação de Adultos. '

OUTROS SEMINl!RIOS
Em seguida ao Seminário paulista, foi realizado outro, igual, em Pôrto

Alegre, ao qual - além dos participantes - aderiram mais de 500 pessoas; inici
ou-se a 19 de maio, devendo encerrar-se a 27 - com a duração de uma sema~a. Em
seguida ao seminário gaúcho, deverá instalar-se, a 28 de maio, em Belém, idên-
tica reunião de educadores paraenses, para a qua.l, de início, contava-se com a
adesão de 50 educadores. '

ENTUSIASMO DE TODOS
O II Congresso Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos realiza~

se-~, de 9 a 16 de julho, na A.B.I., no Rio de Janeiro. Os semin~rios, nos di-
versos pontos do país,demonstram claramente o entusiasmo de educadores e par-
ticulares pela iniciativa, que deverá constituir-se em mais uma etapa da luta
que o Brasil trava contra o analfabetismo •

.........,...
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300 lJ.íILNOVOS CURSOS
Doze mil novos cursos foram criados pela Campanha de Educação de Adole~

centes e Adultos para o ano letivo corrente. Nesses cursos poderão matricula~
se até 300 mil alunos, e, para essa magna ta.refa.,a Campanha está convocando
entidades públicas e particulares, na formação de um corpo de voluntários que
possam dispensar algum tempo de s-eu dia detTabalho para a alfabetização de
duas ou mais pessoas. A formação do voluntariado é um passo decisivo na luta
contra o analfabetismo em nosso país, e a receptividade da iniciativa é um ín
dice do seu alcance.

"E!~ BUSCA DE TALENTOS"
O Boletim "Plana" do Escritório de Educação Iberoamericana vem escreven

do dados e notícias permanentes sôbre o Brasil, chamando a atenção para o al-
cance das mes~as. Em seu mais recente número, destaca aquela publicação a in~
tituição, pelo Instituto B~asileiro de Educação, Ciência e Cultura, de um cu~
so intitulado "Em busca de talentos", que tem por objetivo- escolher jovens
com vocação científica e técnica, e promover sua formação.

ELOGIO AO BOLETIM BRASILEIRO
Ainda na.publicação oficial - "Plana" - é feito o registo do "Boletim

Informativo da.Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos" - com a seguin.
te referência: "Esta publicação da Campanha de Educação de Adolescentes e A -
dultos constitui UJIl documento muito completo e extenso sôbre o trabalho giga.!l
tosco que se .está realizando no Brasil junto aos adultos. Reuniões, congres -
sos? ajudas e subvenções, formas de ensino e material adequado - tudo está
sendo encaminhado no sentido,de conseguir o aperfeiçoamento do povo brasilei-
ro"·.

INTEREsSE INTERNACIONAL PELO II CONGRESSO
Finalmente, convém assinalar que o boletim do Escritório Iberoamericano

de Educação - editado em Madrid - informa, devidamente, o próximo rI Congres-
so Nacional de Educação de Adultos, a ser realizado no Rio de Janeiro, de 9 a
16 de. julho. O acontecimento - como não podia deixar de ser - já se transfor-
ma em fato de interêsse internacional •

• • • • • • • • • • • • •
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ONZE ANOS DE <CJA1MPANRA
Em 1Q d€ fevereiro de 1947, instalava-se o Serviço de Educação de Adu!

tos, do Departamento Nacional de Educação. Estava assim instituída a Campanha
de Educação de Adolescentes e Adultos e seus cursos entraram em funcionamento
a 15 de abril do mesmo ano. Neste período de 11 anos, os efeitos da Campanha
já se fizeram sentir em todo o território nacional~e, hoje em dia, as mais di-
versas entidades e associações particulares dão seu apoio à iniciativa.

".uTA.LFABETISMO E DESENVOLVDJIENTO"
"Não houve nenh\lma nação industrial do mundo .•.escreve o redator-chefe

do matutino "Diário Carioca" em artigo intitulado "Alfabetismo e Desenvolvime.!},
to" - que deixasse sem solução êsse problema (do operariado analfabeto) quando
tomou consciência dêle. Os exemplos do passado estão aí: Alemanha, França, In-
glaterra, Estados Unidos. Um, de ontem: a União Soviética, que eliminou em po~
cos anos seus iIetrados. Outro, de hoje: a China, em que se simplifica a escri
ta tradicional e se lança uma campanha nacional para ensinar o povo a le~, te~
do em vista que o programa de industrialização do novo império vermelho recla-
ma a urgente alfabetização".

ENDEI~ÇO DOS VOLUNTÁRIOS
O Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes e

Adultos continua a solicitar a todos os professôres voluntários daquela Campa-
nha que enviem nome e enderêço1 a fim de que possa ser mantido permanente con-
tacto com os mestres da alfabetização de adultos, auxiliando-os com o forneci-
mento de material didático. Tais dados devem ser enviados para a sala 1404 do
edifício do Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro.

TEMáRIO PR1TICO NO 11 CONGRESSO
O temário do II Congresso Nacional de Educação de Adultos foi elabora-

do visando a dar forma prática às questões e soluções mais urgentes do proble-
ma da alfabetização do Brasil. Quatro temas ~entrais - em tôrno dos quais gir~
rão os trabalhos da reunião - constituem-se, por assim dizer, no núoleo das
discussões que serão travadas, no Rio de Janeiro, entre 9 e 16 de julho, por
ocasião do II Congresso.

• ••••••••
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LUTA MUNDIAL CONTRA, ANALFABETISMO
O rápido aumento da população do globo terrestre torna ainda mais u~

gente a necossidacle de urna colaboração mundial para li elevação do nível cul-
tural entre todos os povos. A população mundial cresce num ritmo de 1,5% an~
almente - o que equivale a um aumento de 43 milhões de habitantes. Não é à.i-
fícil, assim, imaginar a repercussão dêsse avanço clemográfico sôbre a própo!.
ção e o número absoluto dos iletrados. Para dar um exemplo concreto~ oBra -
sil dimi~uiu em 6ôrca de 14% o quociente de analfabetos de nosso povo num e~
paço de 50 anos; contuclo, em virtucle do crescimento da população, o número
de analfabetos em nosso país é, hoje, duas vêzes e moia maior do que no comi
ço cio sáculo xx.
INICIATIVA MBRITCRIA

Em 1958, 2.125 orianças estão sendo alfabetizadas pela Campanha Bra-
sileira de Educação, em dâ.ver-sos pontos do Distrito Federal, tendo um total
de 4.561 sido assistidas do 1955 a 1957, sempre om ritmo crescente. Assim ,
de 1.100 crianças om 1955, passou-se para 1.391 em 1956? em 1957, aquele nú-
mero era aumentado para 2.080. A Campanha Brasileira de Educação é promovida
por particulares, com professôros voluntários e recursos dados por contribui
ção espontânea. Uma iniciativa digna, como se vê, dos maiores louvores.

SEMINJffiIOEM IvIINAS
O próximo Seminário Regional de Educação será realizado, a partir do

dia 28 de maio, em Belo Horizonte - G não cru Belém do Pará, conforme fô:ra an
teriormente anunciado," O Seminário daquela cidade nortista está previsto pa-
ra os primeiros dias de junho vindouro.

MOBILIZAÇKo JlTACION'AL
A mobilização de tôdas as fôrças do país, visando a intogração dos ~

dolescentes e adultos analfabetos na plenitude da cidadania, por meio dos
cursos de ensino supletivo, está sendo estimulada pelo Departamento Nacional
de Educação. Para a perfeita coordonação dessas fôrças e planificação de
suas atividades, aquela repartição promove o 11 Congresso Nacional de Educa-
ção de Adultos, a ser realizado no Rio de Janeiro de 9 a 16 de julho próximo •

• • • • • • • • •
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AMO I Rii5 de Janeiro, 2 de juhho de 1958
" .

MOVIMENTO ,Nt1CIONAL
,

De tõdas as partes do país continuam a che gar'] 13.0Setor do Rolaçõe s Públi
cas da Campanha de Educnção de Adolescentes é AdUltos, mensagens de apoiO e
solicitação de material é instruções ~ deniortstra.ndoa amplitud.e do mbvirnento,
que se destina a todos 6s recantos do térr1tório nacional, n~o apenas aos sems
grandes centros e capitáis. Entidades patti6hlares e públicas v'm tendo ~arte
saliente nes~'atividade e no pres~mtf.)boletim divulga_remos o nome do umas
poucas, que,- por coincidência - tiveram suas cartas recebidas no mesmo dia
peio S.R.P~ da Campanha.

ESTti:bil.N:r~SALAGOANOS COL1!JW~AM
O ~residente da União Es tadua I dos Estud.ant8!~ de Alagoas solici tou gran-

de quantidade de material a ser empr ogado na alfabotizaçr:\o do adolescentes o
adultos daquele Estado. Somohte dos três trabalhos básicos - os dois primei -
ros livros do leitura e o Cadorno de.Aritm~tica - foram rometidos 13.500 exem
pIares para aquela entidade estudantil.

OUTROS COl,A1?.oRADORES
Do Departamento de Ene í.no e Seleção da RG'de Ferroviária Fede:ral, no Rio

de Janeiro, recebeu o Dirotor elo Departamento Nacional de Educação um pedido
de material pata aLf'abe t í.caç ao do adu'I tos "a ser dá at r-í buf do nos cursos ao
longo das Lâ nhas desta Estrada (C<::mtraldo Brasil) e por ela mantidos, atra -
vé s dêste Departamonto". Podido igu:llmentG atendido, como o foi O do Delegado
Federal de Saúde da 5i Região, em Hecife, o do Instituto Santo Amaro, na mes-
ma cidade e o da Cooperativa dos Rodoviários Ltda., no Rio de Janeiro.

APLAUSOS. E ADESÕES
A amostra acima - como foi dito - serve para provar o alcance verdadeir~

mente nácional da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. re tal am-
plitude o ponto principal do movimento - já que as raizes do mal do analfabo-
tismo se estendom por todo o território nacional. A fim de examinar os vários
aspectos relacionados com ó problema, realiza-se no Rio de Janeiro, de 9 a
16 de julho vindouro, o 11 Congresso Nacional de Educ3.9ão de Adultos. Igual -
mente, tal reunião tem recobido aplausos o adesões do tôdas as partes do pais,
numa demonstração de,compreensão nacional da luta que se trava pela alfaboti--zaçao. . ., ..

COLABORAR COM A CAMPAlnIA DE EDUCAÇKo DZ ADOL3SCENTES E ADULTOS
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ORGANISMOS INTERNACIOJlJAIS DE INSTRUÇXO
O Escritório Internaoional de Educação é uma instituição intergoverna •

mental que funciona om Genebra, desde 1925, e cuja finalidade é servir de cc~
tro de informação a tudo que concerne à. educação, a fim do que cada país se
sinta estimulado a beneficiar-se com as experiências alheias. Além de public~
çôes regulares e comunicados à imp~ensa pedagógica, a entidade ooupa-se de
sindicâncias junto aos Ministérios de Educação com o objetivo de fazer um le-
vantamento da instrução pública eln todo o mundo; patrocina, ainda, conferên ~
eias internacionais e exposições - de que se dQstaca uma sôbre Instrw;ão Pú -
blica, de caráter permanente. Desde 1947, foi assinado um aeôrdo de colabora-
ção entre a UNESCO o o Escritório Internaoiona1 de Educação, segundo o qual,
uma comissão mista composta de três representantes de cada organização zela
pela eficácia da cooperação entre as duas.

SÃO PAULO CONTRA ANALFABETISJlW
A Prefeitura de Sao Paulo acaba de manifestar seu desejo de colaborar

amplamonte com o Sorviço de Educação de Adultos local. Nesse sentido, em nome
do titular da Secretaria de Educação e Cultura daquela municipalidade, o Che-
fe da Divisão do Ensino Primário visitou a sede do S.E.A., a fim de tratar da
organização de urna rC3de de cursos de ensino supletivo municipal, em articula ••.
ção com as législações estadual e fed~ral que disciplinam a matêria.

EDUCAÇÃO PELO R~DIO
Cêrca de 60 estações radiofônicas estão sendo instaladas por todo o te!

ritório brasileiro e aparelhos de ond a-: cativa, já são distribuídos nos locais
previamente escolhidos, de forma a permitir, dentro em breve, o inicio do Si~
tema Rádio-Educativo Nacional (SIRENA). As aulas de alfabetização e de cultu-
ra geral fundamental obedecerão aos mais modernos métodos radiofônicos e ped~
gógicos.

. ... xx .••.

"Cem números atinge hoje êste Boletim, que é, pois, uma realidade. Os
pequenos tópicos que publica não são inúteis. De vários pontos do país, de ou
tros países e outros continentes tem chegado a confirmação de sua presença e
do interêsse que despertam os seus informes sôbre o esfôrço que realiza a Cam
panha de Educação de Adolescontes o Adultos, no Brasil, e o que se faz em' to-
do o mundo no encalço do mesmo ideal. Essa repercussão vale pela certeza de
que o Boletim se justifica e deve continuar",.

Heli enegale
Diretor Geral

Departamento Nacional de Educação

...........
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COLABORAÇ!Q ~ ~
A União Brasileira de Estudantes Secundários organizou,

recentemente, algumas sugestões'de interêsse para a Campanha de Ed~
cação de Adolescentes e Adultos~ Destaca-se, entre estas, a que se
referB à elaboração de uma cartilha de 'alfabetização, consoante tô.
das as bases da moderna d4d&tica, com um certificado destacável, no
seu final, onde se possa incluir o nome do secundarista ••professor.
Dêste modo, espera a UBES, por meio de seus' afiliados, colaborar com
o movimento nacional contra o analfabetismo.
EXJmC ITO CONTRA Q A NALFABET Iê1:1Q

O Exército Brasileiro vem mantendo ação constante e efi
ciente no combate ao analfabetismo, especialmente graças ao ensino
ministrado aos re~ruta3~ O Decreto de nº 10 198 de'3o de abril' 'dê1913, criou Escolas Regimentais com aquêle objetivo. A Lei de ng ••~5 632, de 31 de dezenbro de 1928, estabeleceu que o ensino compree,U
deria a "Lns t rucão pl~::'máriaelementar dada aos soldados analfabetos,
em esc oã.as r eg í.narrt.a ; s, conf'Lada s a profess êr es civis , solicitados

.aos governos e stadua í.s e do Distrito Feder-a.L'! ,

SEHIN!RIOS REGIONAIS- ----
. Um dos aspectos positivos! na prep~raç~o do 11 Co~gres-

so Naclonal de Educaçao de Adultos, sao os Semlnárlos Regional~)que
v~m,sendo realizados ~os Estados, para o levantamento de dados obj~
tlvO~ e atualizados sJt~e a educaçao de adultos e seus pr~blemas,e,
tambem, para a prepa~açào de documentos de trabalho que S1rvam de
base aos estudos e às reénmendações do Congresso de julho. Paraná,
Pernambuco e São Paulo já encerraram seus Seminários, tendo suas
Comissões analisado e estudado aspectos importantes da educação.Ou-
tros Seminários estão em fase de organização, destacando~se, entre
outros, o do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Alagoas, Pa-
rá, Minas Gera~s e Piauí.

A imprensa e o rádio brasileiro continuam a colaborar
decisivamente na divulgação de notícias sôbre questões de educação

. de adultos •.Destaca ..se, nesse terreno, a cobertura que vem sendo d.§l
da aos preparatiyos do 11 Congresso Nacional de Educação de Adul->
tos, a ser reali~ado, no Rio de Janeiro, de 9 a 16 de julho pr6ximo •

• •••••••
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EDUCAÇÃO PELO RÁDIO
Hoje, dia 6 de junho, às 17,30 horas, será lançado, oficialmente, o

Sistema Radioeducativo Nacional que; ·~través da Rádio Ministério da Educação
e de diversas outras emissoras,impulsionará o movimento nacional de educação
utilizando o rádio. O Ministro da Educação e Cultura, prof. Clovis Salgado,
estará presente à solenidade, com a qual ganha novo desenvolvimento a Campa+
nha dê Edu.cação de Adolescentes e Adultos - após a ériação de cursos de alf~,
betização e dos planos-pirõto de erradicaçãõ do ãnalfabetismo nos municípios
de Leopoldina - em Minas - e Timbaúba - em Pernambuco - , êste último a ser
instalado em julho

UNESCO ESTUDA EDUCAÇ.tO ,i!1.JDIO-VISUAL
Â UNESCO - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciências e

Cultura - está empenhada em averiguar as nocessidades e o alcance do ensino
por meios áUdio-visuais, já em prática em diversas partes do mundo. Nesse
sentido, o próprio diretor-geral da instituição foi solicitado a apresentar
um relatório à próxima reunião, com dados dtatalhados s5bre os novos mét6dos.

ENSINO RURAL
Na cidade mineira de LeopoldinEl. doverá ser instalado, em breve, um

Centro de Treinamento da Campanha Nacional de Educação Rural, destinado a
proparar mestres do ca.mpo para a luta oontra o analf~b8tismo. Tal centro
segundo se espera, deverá preparar mestrGs de 15 municípios vizinhos.

ALFABETIZAÇÃO: NOVOS RUMOS
.O reexame total dos dez anos de experiência da Campanha de Educação

de Adolescentes e Adultos deverá ser feito quando do proxlmo congresso a ser
realizado, de 9 a 16 de julho, nesta cidade. O 11 Congresso Nacional de Edu-
cação de Adultos deverá9 ainda, apresentar novos rumos p~ra a luta pela alta
bctização do povo brasileiro.

• ••••••••••
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ALFABETIZAÇÃO ,DE ADULTÇ>S
li. Educaçio Fundamental pelo Rádio, através do Sistema Radioeducativo

Nacional (SIRENA), foi inaugurado, dia 6 de junho, às 17.)0 horas, em sole+
nidade no auditorio-do }linistório elaEducação o Cultura. O Sistema abrange
os seguintes CUi'SOSg Agricultura o Pecuária; Formação: Moral e Cívica; Higi~
ne, Alimentação Racional; Combato às Doenças Infecio-Contagiosas, Noções E-
Lemont.a.ree de Cálculos e ldfabetização de Adultos.

GRAVAÇÃO DE 1 200 },ULAS
Dentro de princípios do orientação tócnico-pedagógica, equipes de os

pecialistas nas diversas matérias, redatores de "scripts" e radialistas pl!:.
nejam elaborar. o gravar, ainda êste ano, cêrca de mil G duzentas aulas, as
quais proporcionarão ao SIRENA atingir uma outra finalidade, qual seja a de
orientar e colaborar tanto na organização como na manutonção dos cursos com
vários sistemas radioeducativos regionais, ora em organização em 55 emisso-
ras.

LUTA CONTRA O ANALF.LlJ3ETISMO
Na Colômbia, foram criadas 5.000 classes espec~a~s para adultos. O

Govêrno daquele país, como o de vários outros dêste continente, tem de en -
frentar a fundo o 'problema do ana Lt'abe t í smo , a fim de conseguir um desenvol
vimento geral de sua econoràí a e a oLcvaç ao do nível de vida do seu povo.
Neste sentido, convem assinalar a iniciativa de conceder prêmios para os mé
todos rápidos do ensino da leitura e da escrita.

INSCRIÇÃO DE CONGRESSISTAS
Qualqu~r professor, educador ou pessoa interessada nos problemas de

educação de adultos poderá inscrever-se no 11 Congresso Nacional de Educa -
ção de Adultos, bastando para isso proencher a ficha de inscrição. No final
do conclave será conferido aos participantes um diploma especial. A inscri-
ção, que deverá ser acompanhada de umttrabalho em duas vias, sôbre um dos
temas do Congresso, poderá sor feita em são Paulo - Praça da Sé, nQ 108
42 andar - ou no Rio de Janeiro - Avenida Almirante Barroso, nQ 90, sala 717•

....\ .~...
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ENSINO RURAL
Um centro de treinamento do magistério rural, integrado no plano de

erradicação do analfabetismo, será instalado pela Campanha de Educação de
Adolescentes e Adultos, às margens da rodovia Rio-13ahia. Tal iniciativa
complementa o lançamento, em março, do primoiro Centro-Pilôto de orradio~
ção do analfabetismo, na cidade mineira de Leopoldina.

Já se iniciaram as atividades do Sistema Radioedueativo Nacional
(SIRENA), que promove a alfabetização por meio da radiofonia. Com vasta
rôde radiofônica, dispondo de ondas cativas espeoiais, aquêle sistema de-
vorá desemponhar importante papel na luta contra o analfabetismo em nosso
pais. As aulas ils. SIRENA serão ministradas através da Rádio Ministério
da Educação, mas, eventualnonte, espera-se venham a-oolabôrar com a inic,!
ativa ás radioemissoras partioulares- de todo o pais.

CINEMA ! 11~ ALFABETIZAÇK'O
Também o cinema devorá, posteriorMente, prestar sua valiosa ajuda

na luta pela alfabetização do povú brasileiro. Já há experiências nesse
sentido, em oentros avançados, e - conjugadamente ~om os trabalhos da ed~
cação pelo rádio - devorão ser desenvolvidos os planos para utilizar não
só o cinema, oomo a televisão, a fim de proporcionar os meios educaoionais.. •..a populaçao.

li CONGRESSO NACIONAL ~ EDUCAÇÃQ ~ ADULTOS
Essas questões - do ensino pelo rádio, cinema e televisão - assim

como tódas as outras que se relacionem c06 a educação de adultos serão o~
tudadas quando da realização do II Congresso Nacional de Eduoação de Adul
tos, de 9 a 16 de julho,no Rio de Janeiro. Em todos os Estados do Brasil
se desenvolvem os preparativos destinados ao maior êxito daquela reunião •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
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ABERTURA SOLENE ]2Q 11 CONGRESSO .!l! ADULTOS
O Presidente da República será oficialmente convidado a oomparocer

à sessão inaugural do 11 Congresso Naoional de Educação de Adultos, a
ser realizada, dia,9 de julho, na sede da Assooiação Brasileira de Impre~
sa. Outras altas personalidades deverão compareoer à solenidade, presti-
giando essa reunião, que marcará uma etapa na luta contra o ana.Lf'abe.tLsmo
em nosso país.
TEMÁRIO ~ QUATRO PONTOS

o temârio do Congresso fioou circunscrito a quatro pontos básicosl
1) Levantamento e análise da evolução e situação atual da educação de a-
dultos no Brasil; 2) A erlucaçãodo adultos, suas finalidades, formas e a.[
pectos sociais; 3) A oducação de adultos e seus problemas de organização
e administração; e 4) Os problemas,métodos e processos da educação de a -
dultos.

DELEGADOS, T~CNICOS ~ ESTUDIOSOS
são congressistas os membros da Comissão Organizadora, os delegados

designados pelos governos federal, estaduais e municipais, um delegado de
entidades ligadas aos problemas educaoionais, educadores em geral, repre-
sentantes de autarquias, assenbléias legislativas e câmaras municipais.
O critério de representação, adot aôo pela Comissão Organizadora na elabo-
ração do Regimento, objetiva permitir quo os problemas educacionais se -
jam amplamente discutidos por técnicos e estudiosos.

SECRETARIA NO DISTRITO FEDERAL
A Secretaria do II Congresso Nacional de Educação de Adultos está (

funcionando no Distrito Federal à avenida Almirante Barroso, 90, sala 717.
Para aquôle enderêço podem ser dirigidas mensagens ou manifestações de
apoio, assim como outras formas de participação naquele Oongresso, que
tem recebido cobertura de parte dos prinoipais órgãos da imprensa nacio
nal e, mesmo, referências em boletins estrangeiros especializados em edu-...caçao.

• ••••••••••
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PREFEITO CONTRA ANALFABETISMO
O Prefeito do Munioípio de Entre Rios enviou mensagem à Campanha

de Educação de Ado1esoontes e Adultos, dando-lhe apoio. Ao mesmo tempo,
informousôbre o trabalho que vem sendo desenvolvido nos 16 estabeleci
mentos rurais daquele Munio~pio.

MULHERES - ~ GRANDES HEROtNAS
No contingente dos professôres de cursos de educação de adolescen-~

tes e adultos, as mulheres entram com a elevada proporção de 83% do total.
são elas verdadeiras heroínas nessa batalha. 0ontudo, no tocan,te ao nÚI'n,2,
ro de alunos, curioso ó-registrar-se quo o grupo do sexo masoulino é ~Ji-
to ~aior - 63% do total. Também se tem observado quo, a maior freqüenoia
e o maior interêsse pelo problema se enoontram no interior do país, onde
trabalhadores do campo se interessam !!laispelos estudos do que os homens
da oidade.

~ CASA?OS QUE SOLTEIROS
As estatístioas revelam, por outro lado, que os casados não dão

grande import,ância - ou, talvez; não possan dar, em virtude da sua situa-
ção econômica - à alfabetização. A;si!!l,ternos, entre a massa de analfab~
tos-procurando as letras, 88% de solteiros, 11% de casados e 1% de viú -
vos. Também se verifica que a maioria dos frcqüentadores do tais cursos
é formada de pessoas de 14 a 30 anos.

LEVANTAMENTO DE l1 ANOS DE CAMPANHA- _-...-;~==
Tôdas essas questões - da !!laiorimportância para o próprio desenvol

vimento do país - serão examinadas no 11 Congresso Nacional de Educação
de Adultos, que se realizará, no Rio de Janeiro, de 9 a 16 de julho. Na-
quela reunião, far-se-á um levantamento total da Campanha que, há 11 anos,
vem tentando combater, e!!lnossa terra, o mal do analfabetismo.

" .
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EDUCAÇÃO E!!& RJIDIO
As aulas pelo rádio destinadas à eduoação de adolescentes e adu1 -

tos são irradiadas três vêzes por dia, no seguinte horário: em ondas mé -
dias e curtas, das 14 h."às 14,30 horas, e em ondas curtas, através da e -
missora PRL-3, 11.950 kc, das 18 h. às 18,30 horas e das 20 h. às 20,30 ho-
ras, diàriamente, exceto aos domingos. O programa, instalado a 9 de junho,
vem sendo)Pavado unânimemente como iniciativa-valiosa no combate ao analfa-
betismo.
PLANEJAMENTO INTEROQNTlNENTAL

O VI Seminário Interamerioano de Educação reunir-se-á, de 16 a 27
de junho, na sede da União Pan-americana, em Washington. Como tema prinoi-
paI de seus trabalhos será examinado o planejamento integral das funções e-
duoaoionais nos países do oontinente amerioano. Delegados de todos êstes
países deverão participar da reunião, que oontará, igualmente, com a prêsen.
ça de especialistas eduoaoionais de outras nações.
~~ S~~ ALFABETIZAÇÃO

No re~ente seminário de eduoação realizado em Paraná, foi levantad~
por um téonioo presente a tese da neoessidade de um ourso oom atrativos di-
dátioos. Da mesma forma, aoresoentou aquêle participante, somente de um
adulto poderá reoeber instrução outro adulto. Esta e outras questões estão
s":.rdo examinadas, como parte preparatório do II Congresso Nacional de Eduo!:,
ça81 que se realizará em julho próximo.
COLABORAÇÃO VALIOSA

De 9 a 16 de julho, no Rio de Janeiro, será realizado o II Congres-
so Naoional de Eduoação de Adultos. Entidades educaoionais e particulares
té"m-se eoLeeado à disposição da oomissão organizadora, ofereoendo sua 001a-
!)-yr.-açãopara o êxito daquela reunião. Da parte de firmas gráficas, por
exemplo, foram ofereoidos materiais, oomo lápis, oartazes, ete. A UNESCO e
a ONU devérão enviar representantes, na qualidade de observadores •

• • • • • • • • • • •
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CURSOS PELO R1DIO-
o sistema de educação fundamental pelo rádio (SIRENA), já em fun -

óionamento, abrange os seguintes cursos. Agricultura e Peou~ria, Formação
Moral e Cívica, Higiene e Alimentação Racional, Combate às Doenças :,1 In-
fecto-contagiosas, Noções Elementares de Cálculos e Alfabetização de Adul
tos. O emprégo dêsse moderno meio de difusão é uma das conquistas da lu-
ta que se trava, em nosso país, pela elevação do nível educacional de no~
so povo. Qualquer aparêlho reoeptor pode sintonizar as aulas, mas foram
criados sistemas especiais para oertos núcleos - como os de Leopoldina,
em Minas Gerais, e Niterói, são Gonçalo e vizinhanças. Cérca de 50 emis-
soras integram o sistema do SIRENA.
l!QYQ. CENTRO PILOTO

Em julho, deverá ser instalado o segundo centro pilôto, da Campa-
nha Nacional de Erradicação do Analfabetismo; desta vez, a localidade es-
colhida foi .Timbaúba,em Pernambuco, Em março passado, instalou-se o prl
meiro daqueles centros, em Leopoldina, Minas Gerais. Com a .experiência
adquirida nesse meio tempo, certamente será da maior utilidade esta nova
etapa, que vem despertando o interêsse e o apoio franoo dos habitantes da
região pernambuoana referida. Altas autoridades locais, estaduais e fed~
rais prestigiarão o aQontecimento com sua presença.
APOIO Q! IMPRENSA

A imprensa da Capital da República continua demonstrando o interês
se que desperta o II Congresso Naoional de Educação de Adultos. Nos últi
mos dias, dois grandes jornais oariooas - "Jornal do Coméroio" e "O Jor -
na1" - dedicaram editoriai~ ao aoonteoimento. Enquanto o primeiro saliell
ta a necessidade de passar à segunda etapa do ensino supletivo - a eduoa-
ção dos adultos,.distintamente de sua simples alfabetização, - o órgão
dos "Diários Associados" refere as iniciativas já adotadas pelo Govêrno
fiesseterreno. Ambos os matutinos reoonhecem a importância da próxima
reunião.
NOVOS RUMOS ~ EDUCAÇÃQ .m!l ADULTOS

O 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos, que se reunirá, no
Rio de Janeiro, de 9a 16 de julho, abrirá novos rumos para o ensino su -
pletivo em nosso país. Naquela reunião, far-se-á um levantamento total
dos resultados da Campanha de Educação de Adultos em seus onze anos de
funoionamento emrmosso pais: seus êxitos e suas falhas •

• • • • • • • • • • •
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PROBLEMA MUNDIAL
Mais de dois quintos da população adulta do mundo - cêrca de 750

milhões de pessoas - não sab~ ler nem escrever sua própria língu~t seguu
do revela um censo efetuado em 75 países, posteriormente completado por
informações relativas aos efetivos escolares, recolhidas pela UNESCO. Em
1960, realizar-se-á nutro~r~eenseam&nto mundial, e uma das principais pe~
guntas será: Estará aumentando o número de analfabetos em todo o mundo?
A resposta é mais oomplexa do que parece.
APARENTE PARADOXO

As oonquistas humanas no setçr científico - particularmente, na M~
dioina - fizeram oom que, nos últimos anos, aumentasse não só a longevid~
de, como diminuisse a mortalidade infantil em quase todo o mundo; o oomb~
te a moléstias até há poucos anos oonsideradas fatais recebeu tremendo ~
pulso, com a descoberta de antibióticos, vaoinas, vitaminas, eto. Donde
se verificar, atualmente, êste aparente paradoxo:·aumentou o número dê
analfabetos - e diminuiu a porcentagem dos mesmos. Cabe, agora, estender
ao maior número possível as modernas conquistas pedagógicas e educaoio
nais.
EXEMPLO DO BRASIL

A luta pela elevação do nível educacional é de sentido universal -
trava-se não apenas no Brasil, mas nos países mais distantes da ~sia, i-
gualmente. Pelo reoenseamento de 1950, o número de analfabetos, no Bra-
sil, era de 15,3 mil~ões - o que oorresponde a 50,6% da população maior
de 15 anos; oontudn, meio século antes, no ano de 1900, o número de anal-
fabetos brasileiros. era de 6,3 milhões - o que correspondia a 65,3% da p.2,
pulação adulta. Cresce o país - e aumenta o número de analfabetos; é um
problema, por eonseguinte, que interessa a todos os brasileiros - alfabe-
tizados ou não.
EXPERItNCIA ESTRANGEIRA

No II Congresso Nacional de Educação de Adultos, a ser realizado
de 9 a 16 de julho, no Rio de Janeiro, será debatida, primordialmente, a
questão do ensino supletivo, neste país, tendo em vista a experiência dos:
onze anos de existênoia da Campanha de Educação de Adolesoentes e Adultos.
Deve-se prever, contudo, venham os congressistas a examinar, também, a a-
doção de métodos e experiênoias já aprovados em outros países •

• • • • • • • • •
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ENSINO POR CORRESPONDtNCIA--- ----------------
o ensino por correspondência é possível em todo país, cuja população

saiba ler e escrever e onde os serviços p~stais funcionem com regularidade.
Quando o analfabetismo fôr vencido ou estiver regredindo, pode-se recorrer a
êste método de ensino para substituir ou comp1~tar o ensino magisterial. E o
que acontece em Var10S países com~por exemplo, na Suécia, <onde o ensino por
correspondência tem um papel decisivo na eduoação nacional.

APOIO AO CONGRESSO

O Secretário-Geral do 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos,
em informações prestadas à imprensa, declarou q~e um fabricante de lápis ofe-
receu ao certame seis mil lápis, compreendendo três tipos: pretos, azuis e
vermelhos e uma emprêsa, que se dedica ao ramo da indústria tipográfica, tam-
bém, já prestou sua colaboração, oferecendo à Comissão Organizadora, quinze
mil cartazes. Logo que os mesmos sejam entregues à Secretaria-Geral do Cen-
gresso oomeçará a sua distribuição pelos Estados e Territórios Federais.

ANALFABETISMO NA NICARAGUA-
A maioria da população da Nicarágua, na América Central, vive espalm

da por pequenos núcleos rurais, algumas vêzes inacessíveis. Tal circunstânci~
entre outras, retardou a ohegada da esoola primária aos pontos mais distantes
do território nicaraguano, com a intensidade e a eficácia necessárias para p~
porcionar a todos os cidadãos a indispensávelc.ltura elementar. Desta maneir~
o número de analfabetos vinha crescendo de forma alarmante, até que a ação di
reta, sistemática e progressiva da escola P.ssou a ser ajudada por uma Cam-
panha Nacional de Alfabetização, patrocinada pelo Estado, reduzindo-se, assi~
a extensão e gravidade do problema do analfabetismo no país.

Ap6s os seminários que se estão realizando - ou já se realiaaram -em
quase todos os Estados do Brasil ganham maior impulso os preparativos do II
Congresso Nacional de Educação de Adultos a ser realizado, no Rio de Janeiro,
de 9 a 16 de julho próximo. Os resultados dêsses trabalhos prelininares dei-
xam prever o grande alcance que terá a iniciativa, para a qual já vêm colabo-
rando numerosas entidades particulares.

• •• • ••
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SIRENA NO TEREIT(jRIO QQ ACRE
o Governador do Território do Ac~e está em entendimentos com e De -

partamento Nacional de Educação a fim de instalar, no Acre, um Sistema Ra-
dioeducativo.

A iniciativa do Govêrno do Território do Acre contará, inicialmente,
com a cooperação de dois mil possuido-re<r<te rádi-os dist:rii::mídospelos vá-
rios seringais do Território, abrangendo cêrca de trinta mil acreanos que
serão beneficiados com os cursos elaborados pelo Sistema Radioeducativo Na
cional (SIRENA). .
SINDICATO CONTRA ANALFABETISMO

o Sindicato dos Condutores da Veículos Rodoviários e Anexos, com
sede em Barra Mansa, no Estado do Rí o, acaba de tomar a louvável decisão
de criar um curso de educação de adultos. Nesse sentido, dirigiu-se aquê-
le Sindicato ao Ministro da Educação e Cultura, comunicando-lhe essa deci--sao. O curso funcionará em duas turmas, com aulas diárias.
VIT6.RIA INDISCUTIVEL

O jornal "O Diário!!, órgão líder dos católicos de Minas Gerais, pu-
blicou um tópico de apoio à C~~panha de Educação de Adolescen~es e Adultos,
ressaltando os resultados até agora conseguidos. "Foi - escrev:eu aquêle
jornal - bastante apreciável o índic0 de rendimento do trabalho realizad~,
atingindo, aproximàdamente, 65%. Uma vitória indiscutível no campo do ên-
sino', em que o terreno a tr9.balhar ainda é muito amplo".
CONGRESSO NO RIO

O 11 Congress. Nacio~l de Educação de Adultos, a realizar-se na ci
dade do Rio de Janeiro, de 9 a 16 de julho vindouro, destina-se ao estudo,
por órgãos oficiais, entidades parttculares e educadores em geral, dos pr.
blemas relacionados com as finalidades, formas, aspectos sociais, organiz~
ção, administração, métodos e processos de educação de adultos, visand. o
seu aperfeiçoament ••

Os interessados, em participar dêsse certame, poderão fazer sua ins
crição por intermédio do Serviço de Educação de Adultos de são Paulo - Pr~
ça da Sé, 108, 22 andar - ou dirigindo-se, pessoalmente ou por carta, à
Secretaria-Geral do Congresso - Avenida Almirante Barroso n2 90, Ri. de Ja
neiro, Distrito Federal.

• ti _ •••••••••••••••
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O 11 CONGRESSO

Aproxima-se a ocasião do II Congresso Nacional de Educação de
Adultos, que se realizará no Rio de Janeiro, na segunda semana de julho.
Na Associação Brasileira de Imprensa, ~ 9 do mês vindouro, terá lugar a
instalação do Congresso, com a presença de representantes de ensino, esco-
las,professôres, educadores particulares e autoridades convidadas. No me~
mo dià será realizada, à tarde, a reunião preparatória do oertame.Os tra-
balhos prolongar-se-ão per tôda a semana, até o dia 16 de julho, quando se
rá encerrado o Congresso.

Além de trabalhos e relatórios dos organismos diretamente liga-
dos à Educação de Adultos em nosso país, professôres de vários pontos de
território nacional elaboraram teses e estudos sÔbre o momentoso assunto.
Problema que interessa a todos os brasileiros, a Educação de Adultos apr~
senta-se como questão de urgência, ligada que está ao próprio desenvolvi -
mento nacional. Da mesma forma, depoimentos pessoais e contribuições de ti
po semelhante poderão e deverão constituir-se numa fonte de informações
preciosas para o desenvolvimento futuro da Campanha.

PARTE SOCIAL

No 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos, igualmente, h~
verá uma parte destinada ao congraçamento dos participantes na reunião.Ne~
se sentido, está sendo organizado um programa de visitas e atos de caráter
festivo, com que se estreitem ainda mais os laços de camaradagem entre os
brasileiros que~ nos diversos pontos do país, dedicam -se à tarefa de edu-
car seus irmãos. Cada congressista receberá uma pasta-surprêsa, bem como
brindes em geral.

APOIO: DEVER

O apoio e a participação no 11 Congresso Nacional de Educação
de Adultos é uma prova de compreensão dos altos fins da educação supletiva
em nosso pais. Desta reunião, hão de resultar frutos valiosos que, mais
tarde, se apresentario como recompensa sob a forma de um aprimoramento ca-
da vez maior do povo e da própria vida em nosso país. A colaboração com o
Congresso é, assim, Quase que um dever de todos os brasileiros consoiente~

••••••
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PESQUISA DA UNESCO
O Diretor-Geral da Unesco7 por solicitação da Conferência Geral da -

quele órgão das Nações Unidas, está preparando um levantamento sÔbre a a-
plicação dos meios áudio-visuais na eduoação fundamental e na educação de
adultos. O principal objetivo da iniciativa é examinar os resultados obti
dos, nos últimos dez anos, em países que têm feito a utilização de tais
meios. Desta forma, poder-se-á transmitir a experiência adquirida em cen-
tros mais avançados ou, quando fôr o caso, corrigir falhas em outros. O
resultado dêsse levantamento deverá ser comunidado à próxima 9.~nferência
Geral da Unesco, que se reunirá em novembro.
R~DIO ~. EDUCAÇÃO

No Brasil, a utilização dos meios áudio-visuais já teve inl.10 com
os programas radiofônicos do SIRENA, atualmente em curso. Eventualmente,
deverão ser preparados outros programas - de cinema e de televisão - por
meio dos quais se procurará melhorar a educação de adolescentes e adultos.
De início, o que pode ser ressaltado é o entusiasmo que vem despertando ,
em todos os setores, o trabalho que ora se inicia, de educação pelo rádiO,
no Brasil.
SIMBOLO E EXEMPLO ~ MQg~

"Um símbolo de mulher" - é o título do artigo do jornalista J. Calhei
ros Bonfim, dedicado a uma brasileira chamada Zilma Coelho Pinto. Depois
de afirmar não haver no Espírito.Santo e, mais precisamente, em Cachoeiro
do Itapemirim, quem não conheça. àquela senhora, o articulista acrescenta
que "Dona Zilma dedicou-se à causa da alfabetização dos adolescentes e a.•.
dultos que, na fnfância ou na juventude, não puderam sentar-se num banco
escolarll• Um símboJo e um exemplo digno de ser imitado.

Assim cc.ao ") rádio, o cinema também será motivo de debates, quando
do II Congresso :':'[~,vi.cna I de Educação de Adu1 tos, a realizar-se de 9 a 16
de julh~, nesta Gid~de. Realmente, entre os pontos principais daquela reu
nião se coloca o de introdução de noVas bases didáticas a fim de dar ao;
cursos, até agora ministrados, o máximo de rendimento, expondo um aprendi-
zado equilibrado e estimulando os que não puderam estudar cedo •

..................
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TESE SOBRE ALFABETIZACÃO
o Chefe do Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adoles -

centes e Adultos apresentou ao Seminário de Educação de Adultos, realizado em
Pôrto Alegre, uma tese a respeito da contribuição de recursos ~ficiais e parti
culares à Campanha. O trabalho baGeia-se em dados estatísticos e na própria e~
periência do autor, intimamente ligado ao pr·oblema. Por todos êstes motivos s~
rá de utilidaà.e, não só ao interessado no assunto como aos educadores em geral.

IMPORTENCIA DO VOLU1~~~IADO
Um dos pontos principais da tese em questão diz respeito à Organização do

V.Iuntariado. E esta 1)Jl1adas principais atribuições do Setor de Relações Públi
cas da Campanha de Educação de Adolescentos e Adultos .•Nos últimos anos, con -
forme o prÓI)ri~ autor do t:tabalho em foco, havia pe r-d i do um peuco de sua signi
ficação a organi.zação e o r-e c.rutament o do corpo de voluntários. Estão sendo to, -madas, agora, providências para que um amplo movimento de caráter nacional le-
vante um voluntariado mais numeroso - uma das peças mais importantes do plano
de educação de adultos.

SUB~IOS ~A~IOSOS
As teses apresentadas nos diferentGIl seminários de educação certamente hão

de constituir-se em valioso subsídio ao 11 Congresso Nacional de Educação de !
dultos? a ser realizado no Rio de Janeiro, de 9 a 16 de julho. Desta reunião,
igualmente, retirarão os educadoros ensinamentos quanto à melhor e mais rápida
maneira de elevar o nível educacional do povo brasileiro.

Conjuntamente com o mevimento l,rómaior número de voluntários na educação
de adultos2 serão instituídas diferentes campanhas? para as quais se impõem m~
didas preliminares em váries sotores, tais como: do Ensino Secundário? do Ensi
no Normal, do Ensino Comercial? do Ensino Industrial, etc. Entidades como as
de escoteiros, bandeirantes, desportivas, jo~nalísticas3 ta~bém serão solicit~
das a participar, da uma forma ou de outra, no movimento. Torna-se necessário
adaptar o material didático às exigências do voluntariado, o que já está sen
do providenciado. Alóm disso, os voluntários reCGbt.rRo insí;nia8 e certifica -
dos.

• •••• o ••••
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EDUCAR MORAL ! CIVIOAMENTE
Nos cursos de ensino supletivo, nã{'lpode ser descuidada a.educação m.Q.

ral e cívioa, já que a finalidade daquela ensino é não apenas alfabetizar,
mas educar - no mais amplo sentido. A fim de obter a recuperação mora.l e
espiritual dos analfabetos, a Campanha de Educação de Adolescentes e Ad.ul-
tos editou vários text~s para uso nos cursos de ensin~ supletivo, nos quais
a nota predominante é a importância da educação moral e cívica.
PAPEL f2 EXmRCITO

Pelo Deoreto de nº 10.198, de 30 de abril de 1913, foram criadas no
Exéroito Brasileiro as Escolas Regimentais, cuja principal ~inalidade é a
alfabetização dos recrutas. E a Lei nº 5.632, de 31 de dezembro dQ 1928 ,
estabeleceu que o ensino compreenderia â "instrução primária el'mentar da-
da aos soldados analfabetos, em escolas regimentais, confiadas a profess_-
res civis, solicitados aOE5 governos estadua.is e do Distrito Federal". Ve-
rifioa-se, desta forma, ser já de longa data a particip~ção do glorioso
Exército Nacional na luta pela alfabetização' do povo brasileiro.
IMPRENSA APOrA CONGRESSO

O jornal liATribuna de Petr6polis" - como intlmeres outros órgãos da
~imprensa naoional - dedica editorial ao II Congresso Nacional de Eduoação
de Adultos. Di!'laquela fôlha, em conclusão: IlConfiando nos estudos dos
téonicos brasileiros e estrangeiros no assunto, bem como no fruto das exp~
riências adquiridas, aguardemos para O futuro oonclusões e medidas provei-
tosas, no sentido do de aapaz-e cãmen t.ode um elosma Leres entraves ao progre.5!.
so do Brasil: o analfabetismo dos no ssos ado Le soerrbe s e adultos".
DESPERTAR CONSCI:eNCIA

~ num ambiente de expectativa e confiança gerais que se instalará, a
9 de julho, o II Congresso Nacional de Educação de Adultos~ os trabalhos
prolongar-se-ão por tôda uma semana e serão realizados na sede da Associa-
ção Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Delegados de todos os Est~
dos e unidades da F'ederação tomarão parte nos trabalhos, já send'o elevado
~ número de teses registradas. Além de proveitosos ensinamentos, a reuni-
ão deverá servir para despertar ainda mais a consciênoia do povo brasilei-
ra para o momentosQ e premente problema do analfabetisme em nosso pais •

.............
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SEí)HNÁRIOS INTERNACIONAIS
A Unesco concedeu, o ano passado, ajuda financeira e técnica pa~a a

realização de dois seminários de educação de adultos - um na Iugoslávia e
outro na Inglaterra. Tal decisão, evidenciando a importância atribuída p~
la organização internacional para a questão do ensino supletivo, comprova
igualmente? mais uma vez, o caráter mundial do movimento pela educaçao de
adul tos.- O seminário realizado na Iugoslávia contou com a partioipação de
45 peritos de 16 países e tratou na questão da educação econômica dos tra-
balhadores~ ° da Inglaterra, com a participação de 45 peritos de 14 paí -
ses, teve como tema: as Universidades e a educação de adultos. Os result~
dos gerais de ambas as reuniões servirão como fonte altamente instrutiva
para todos os paises.
IN'IIEl1ESSEPELA ED1JCAÇÃQ.liQ. BRASIL

Continuam as publicações espeoializadas em língua espanhola de assun-
tos de educação geral a L1teressar-se pela questão no Brasil - partioular-
mente, pela luta tra'iTaã.alaqui, contra o analfabetismo. O número 8 da re-
vista "La Educacionti9 editada pela União Panamericana, em Washington, ded!
oa vários tÓpiC0S a nosso país. E, entre outras notas, registra a instal~-çao em CoLat ina , no 8st:J.G.Qdo Espírito Santo, do prime ira centro de educa-...çao áudio-visual de tedo o país.
ENSINO POR CORRESPOND~TC~A NA POLCNIA________ ._ •._ .• , ,, __ ';:"";;";;;;';;";;.,,;,;0 ••

Além dos liceus dê)a0ultos que contam 35.000 alunos, existe, também,
na Polônia - segundo rp,rela um estudo divulgado pela Ul,TESCO- vasta rêde
de ensino geral eeound á'r.;o por correspondêneia. Esses estabelecimentos
são destinados a tcdos aqué'I es cu jas obrigaç ões profissionais os impedem
de seguir, regularmente, os cursos. Geralmente, os alunos dos liceus por
correspondência são jovens de 18 a 30 anos, recrutados entre trabalhadores
de dl_ferentes setores da economia nao í.ona I - indústria, comércio e agricul
tura.
CONTF.IBUICÃO AO 11 CONGRESSO
_"'_' __ ;._~.~o«.: ••••••••••• _ ••••• _ •••-. •.•_ .'__

Seis mil l.a:pi.s e :5 mil cartazes foram doados por firmas particulares
à Comissão Org!:',ni~3ç:-',d0r&do 11 Congresso Nacional de Educ aç ao de Adultos,
como contribuição a.q1le:t a reunião t Tal ati tude ~ demonstradora da aIta com-
preensão dos que a tiveram, está sendo divulgada ná. eY:;>8ctativa de novas
contribuições ao Congr esso , A reunião realizar·-se-a, no Rio de Jane ire ,
de 9 a 16 de julho.

. .
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Sessenta e um mil alunos residentes em são Paulo fnram aprovados no
ano letivo de 1957, nns três mil quatr~centos e cincoenta e três cursos de al
fabetização de adultos. O número total de alunos matriculad()s exeedeu a duze!2,
tos mil. O prAblema mais sério que enfrenta a campanha, a11, é o da evasão de
alunos - muitos dos quais, ao aproximar-se a época dos exames, desistem ale-
gando estarem muito velhns e que se sentiriam envergonhados com uma reprova-
ção. Todns os dad~s estão sendo examinados a fim de apurarem-se as causaS e
possíveis cf'lrreçõesdas mOsmas, no decorrer da Campanha de Educação de Adole~
centes e Adultos.

EDUCAÇÃO ~ RÁDIO

Desde princípios de jUnhA, estão sendo reâlizadcs os cursos de educa-...çar')supletiva pelo rádi" - através do sistema conhecido pela. sigla de SIRENA.
Pela ondas da Rádio Ministério da Educaç:1(,);o sistema dedicar-se-á de iníoi('),
particularmente, à alfabetização de adult~s. Nesse sentido, O SIRENA está di-
rigindo um apêlo às autoridados l'esllonsáveisp()rmunicípios ou paróquias, no
sentid~ de que eriem orgnnizaç;es locais encarregadas de organizar reeepções
cf'lletivas.

SEGUNDO CENTRO-PIL~TO

A Campanha Nacional de ErradicRção de Analf3betismo prepara-se para
la.çar n segundo fentro-pilôtn - desta voz, na cid.ade de Timbaúba, em Pernam-
buco. A experiência adquirida nos mGses de funcionamento do primeiro daqueles
centros, em Leppoldina, MinEl,sGerR.is, será da maior utilidade nesta segunda
etapa do movimento destinad? a criar verdadeiros focps de combate ao analfab~
tismo, em diferentes partes do território nacional

11 CONGRESSO ~ EDUCAÇÃO ~ ADULTOS

0.11 C~gresso Nacional de Educação de Adultos1 que se inaugura no
pr6ximo dia 9 o se estendorá até o dia 16, contará cem a participação de edu-
cadores e téonicAs - além de particulares, d.etodc o país. Durante uma semana
serão examinados os resultados de onze anos de existônoia da Campanha de Edu-
cação de Adolescente s e Ad.ultos em nosso país. Cnnv í.d adns estrangeiros deve-
rão, igualmente, assistir àquela reunião.

ti. •• ..,.
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PRAZO ~ ENCERRAlIfl:ENTA:30 DE JUNHO

Encerrou-se a 30 de junho o prazo para entrega de trabalhos e comuni-
cações ao II Congresso Nac~vnal de Educação de AdultoSt que se instalará a 9·
de julho, na Associação Brasileira de Imprensa; e terminará a 16 do mcsmo mês.
A Secretaria-Geral do certame encontra-se à. Av. Almirante Barroso 90, sala
717, t~lefone 32-8737; naquele local deverão ser feitas as insoriç~es de con-
gressistas, com o preenchimento das respeotivas fichas.

Q QQ!'~! REuNIÃO

o II Congresso Nacional de Educação de Adultos tem como principal à> j~
tivo o estudo em conjunto9 pelos órgãos ~fi~iais de ensino, entidades partic~
lares interessadas e educadores em geral dos problemas relacionados cem as
finalidades, ,formas, aspoctos sociais, organização, administração, métodos e
processos de educação de adultos~ visando ao seu aporfeiçoamento. são patroci
nadOres da reunião o Ministério da E~uoa9ão e Cultura e a Secretaria-Geral de
Educaçã~ e Cultura do Distrito Federal.

CUIDADOSO PREP.ARO

Seminários estaduais precederam, em todo o país, a pr6xima reunião de
educadores no Distrito Federal. De Norte a Sul, professêres e pess~as de boa
vontade, interessados na luta contra o analfabetismo em nosso país,detaterem,
nos últimos dois meses, os aspeoto@mais'variados do momentoso assunto da lu-
ta pela alfabetização do povo brasileiro. Desta forma, valioso trabalho prep~
ratório anteoedeu ao congresso pràpriamente dito, estabeleoendo as prelimina-
res e os contactos iniciais com vistas ao II Congresso Nacional de Educação
de Adultos.

• •• • ••

INTERESSA ! TODOS

o II C0ngresso Nacional de Educação de Adultos é uma reuniã8 de todos
os interessados na elevação do nível educacional do povo brasileiro. Particu-
lares a entidades públicas vêm demonstrando e interêsse dospertado pelo cert~
me - merecendo registro especial as ofertas de várias firmas particulares,sob
a forma de cartazes; lápis, ato. - a fim de facilitar aquêle encontro. De 9 a
16 de julho, na A.B,I., um punhaito de brasileiros estará estudando os melho-
res meios de ~nfrentar essa batalha que interessa 3 todos - contra o analfab~
tismo.

COLABORAR COM A CIJvlPlJiHl'. DE EDUCAÇ"':ODE ;~DOLESCENTES E ADULTOS m
CONTRIBUIR PARA Q PROGRESSO DO Bfu\SIL E A PELICIDADE DE SEU POVO
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ALFABETIZA9!2.1!i ~ SALVADOR

Em El Salvador, na América Central, o trabalho de alfabetização de a
dultos faz-se, predominantemente, em ciclos de cinco meses, a partir de fe-
vereiro, com n objetivo de duplicar o número de oportunidades de escolariza-
ção. Cada militánte da Campanha de Alfabetização deverá alfabotizar pelo me-
nos 30 pessoas em oada período.

OLUNTARIADO l:!! CAMPANHA

o sr. Dor~ndo Paulinetti há mais de dez anos vem, em missão esp~ntâ-
nea, percorrendo o país, difundindo a-importância e O signi~icado daCampanha
de Eduoação de Adolesoentes e Adultos. Nesse sentido, realiza palestras e a-
tos públicos, com o-objetivo de tornar mais conhecido o trabalho de alfabeti
zação em nosso país. Rocentemente, o sr. Paulinetti estêve, pela ~egunda ve~
na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde falou pelo rádio a respeito
da campanha de que é colaborador entusiasta desde o início. Sua palestra a-
bordf')ue seguint~ tema I "Como se pratica o voluntariado".

Q BIL\SIL!! UNESCO
J

o representante do Setor de Assistência Técnica das Nações Unidas no
Brasil, referindo-se ao Projeto Prineipal da Unesco, destinado a ~romover a
difusão do ensino na $\mérica Latina, declarou que êsse instrumento tem por
objetivo não somente a erradicação do analfabetismo, mas também a expansão
do ensino de grau médio e universitário. A ajuda brasileira representa uma
das maiores, quer em recursos financeiros, quer na particiJ)ação de educado -
res e técnioos, no mesmo projeto. Isso demonstra a importância oada vez maier
que se atribui, neste país, ao probloma da difusão do ensino.

CONVIDADO Q PRESIDENTE ;Q! ~RE_P_t1B=L;=:I..;;.;Cl;.;;.i.

o Presidente da República, sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira foi
especialmente convidado a comparecer à cerimônia de instalação do II Congr~~
so Nacional de Educação de Adultos, a ter lugar na A.B.I., dia 9 de julho
próximo. O Chofe do Govêrno, que tem manifestado especial interêsse pela
questão da difusão do ensino em nosso país, prometeu comparecer àquela sole-
Aidade. O Congresso terá a duração de uma semana e contará com a participa -
ção de delegados de todo o país.

• • •• • •••
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ALFABETIZAÇÃO ~~ SÃO PAULO
Em 1957, foram instalados pela Campanha de Educação de Adolescentes

e Adultos, 548 cursos na cidade de são Paulo e 3 206 no interior do Estado.
Daquele total, 82 fqram regidos por docentes remunerados; 3 435 por docentes
voluntários e 239 por docentes mantidos por mutilcipalidades ou instituições.
Somente em 28, dos 435 municípios paulistas, não foi instalado qualquer curso
de ensino supletivo.
!::. UNESCO ~ !::. AMERICA LATINA

O representante d~ Setor de Assist~noia Téonica das Nações Unidas
no Brasil, Sr. Henri Laurentie, referindo-se-ao Projeto Prinoipal da Une aoo ,
destinado a favorecer a difusão d~ ensin9 na América Latina, d~olarou que ~s-
se .instrumento "cem por objeti~o nãG somente. a errallicação do analfabetismo' ,
mas também a expar.são do ensine de grau médio e universitária.

Quan+,0 :'.eoope raçâo de Qov~mo brasileiro para a execução do Projêto
Principal, &Gres(Jentou aquêle senhor que a ajuda brasileira representa uma das
maiores der.t:,'eas rece"oidas, quer em :r'eoursosfinanceiros quer na participa -
ção de educ~dores e téonicos.
~_RRADICAÇÃO !Q. ANALFABErl'ISIVIO

Estão sendo feitos vários levantamentos e estudos "in loco", para o
fim de planejamento da extensãf\, ajustamento e reorganização da. r~de escolar,
instalação de cursos de alfabetização de adultos~ de meios de eduoação eeon~-
mica, sooial e oívioa do povo, etc. Em Goiás, será o muniQípio de Catalão ó
centro de execução do III Tlano-Pilõto de Erradicação d~ Analfabetismo.
BALANÇO ~ CAMPANHA

No 11 Congresso Naoional de Educação de Adultps, a ser realizado no
Rio de Janeiro, de 9 a 16 de julho, da~se-á um bal&nço nas realizações cfici
ais e privadas no campo do ensino fundamental supletivo, bem como se examina-
rão seus problemas fundamentais à luz das atuais condições culturais e s6cio-
-econômicas do Brasil, com o lcuvável prop6sito de entrosar a Campanha de Edu
caçãode Adole~oentes e Adultos nas diretrizes da educação para o desenvolvi:
mento nacional.

COLABORAR COM A C~~ANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS E
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ASSIMILACÃO DE IMIGRANTES
No Município de Maracaí, em são Paulo, foram instalados por um colabo-

rador da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos dois cursos de ensi-
no supletivo. No pr âme í r-o dêsses cursos, dentre os 40 alunos inseri tos, ape-
nas dois eram brasileiros; os demais pertenciam a diversas nações, principal
mente à Itália, de onde vieram como imigrantes. E interessante assinalar que
alguns dos mesmos chegavam a saber 16 dialetos diferentes. Verifica-se, des-
sa forma, o importante papel da Campanha na assimilação de imigrantes.

VÁRIOS MEIOS DE COLABORAR
Tarefa que não constitui ônus, nem incômodo, e representa, no entanto,

valioso concurso à Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, é o enca-
minhamento de analfabetos aos cursos de ensino supletivo. são inumeras as m~
neiras - como esta - de colaborar com a Campanha, ajudando o Brasil a liqui-
dar com o analfabetismo.

EXPOSIÇÃO DE OBRAS DIDÁTICAS
..• ,Uma grande exposição de obras didáticas sôbre assuntos ligados à educ!,

çao de adolescentes e adultos no Brasil, incluindo trabalhos de alunos de
cursos de ensino supletivo de todo o país, será realizada, de 9 a 16 de ju _
lho~ sob os ausp!cios do 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos. O ob-
jetivo é propiciar um exame minucioso da situação do combate ao analfabetis-
mo no decênio de funcionamento da Campanha dG Jiducação de Adolescentes e A _
dultos, a fim de mostrar os resultados já obtidos e quais as técnicas empre-
gadas e as modificações que mais são exigidas para um aproveitamento crescen
te dos contigentes de interessados na alfabetizaçio.

II CONGRESSOg LUTA CONTRA ANAI~ABETI~dO
Ao 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos podem e devem prestar

colaboração todos aquêles que têm conhecimento do grave problema do an~lfab~
~ismo em nosso pa!s. Na segunda quinzena de julho, dezenas de educadores de
~ôdas as partes do Brasil estarão, no Rio de Janeiro, fazendo levantamento
completo da situação e traçartdo os rumos para prosseguimento da luta pela e-
_evação do n!vel educacional do povo brasileiro .

........
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U'"LABOAAClo FEMINlNA_
Um censo realizado em todo o território nacional demons-trou que as.ml!

.heres contribuem com uma proporçio de 83% para o oorpo docente da Campqnha
de Educaçãó de Adole~centes e Adultos, enquanto os homens formam'a maioria do
total de alunos (6l~).Nos Onze mil cursos mantidos no território brqsileiro
:pela Campanha, nada menos de nove mil mulheres são professôr4s, enquanto d~
homens exercendo a mesma fUnção somam dois mil •

.::..1Anr-o-00-- r! CONGgêSSO
Os principais itens do temário do II Congresso Nacional de Educação

de Adultos, a instala~se dia 9 de julho no auditório do ~nistério da Educa-
ção. e Cultura é o seguinte: A evolução da Educação de Adultos; 6 Govêrno Fed~
ral e a Educação de Adultos; A Educação de Adultos e a Democracia; A Iniciat1
va; a Formação e o àperfeiçoamento Profissional; Os Centros e os Cureos de ~
ducaçâo de Mul toS} Os Pz-ob Lema s da Freq,u~ncia e do Rendimento Esoolar na Ed~
cação de Adultos) A Adeq,uação de Programas, Métodos ~ PrDcessos às Pec,+liari •.•
dadas do AltlÍ'loAdUlto; Técnica.s de Alfabetização de .Adultos. o Papel das Mis-.
soes Oul tural.st dos Museus., do Teatro e das Bâ bliotecasna. Educação de Adul ~
tos.

COMISSÕES DE ESTUDO
Do programa do II Congresso Nacional de Educação de Adultos consta

a rea.lizaçÃo de seis reuniões das Comissões de Estudo, o.rganismos 'lue se en-
oarregarão d~ estudo das teses e preparo dos pareceres que se destinarão ao
debate no plenário. O II Congresso Nacional de Eduoação de Adultos é uma :r;ea-
lização 'do Mihistério da Educação e Cultura e da Prefeitura do Distrito Fede-
ral.

TODOS DEVEM PARTICIPAR
Embora pa.trocinado por órgãos governamentais, o 11 Congresso Nacional

de Educação ae Adultos aoha-se aberto à participação de todos os que se inte-
ressam,pelo magno problema do combate ao analfabetismo em nosso pais. OCon _
gresso terá lugar, no Rio de Jafléi~o9 de 9 a 16 de julho •

.....•...•.... - .
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__·':'~GU3~ç;;.ODO .lI QQ.!GRES80
Inaugura-se hoje, 9 de julho, Com a presença de representaç?8S de to-

::"csos Estados brasileiros, o 11 Congresso Nacional eleEducação de Adultos •
.::>. cerimônia inaugural será realizada no MinistGrio da Educação e Cultura ,
c-~t~ndo com a presença do Presidente Juscelino Kubitscheko A reunião prolo~
~r-se-á por tôda uma semana, encerrando-se a 16.

~ROSAS DELEGAÇÕES
Atá o presente momento~ cêrca de 320 delegações já se inscreveram - o

que dá uma idéia da anplitude do Congresso. Entre as delegações mais numero-
sas, incluem-se as do Maranhão, Minas Ger3.is, ParFtná, são Paulo, Pernambuco,
Rio Grande dO Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pa -
raíba e Amazonas.

TESES DlIPORTANTES
Entre as inúmeras teses para estudo do plenário e das comissoes, sa -

lientam-se as que se r-e f'er-ern ao ensino supletivo e à deraocr-ac i.aJ o aprovei t§:.
men to e recuperação elemarginais, por meio da alfabetização 9 mé t odo s e pro -
cessos (leensino elaleitura e elaescrita aos analfabetos; problemas do rendi
mento escolar~ etc.

SECRETARIA NA ABI
o II Congresso Nacional de Ec.ucação de Adultos reune-se num momento

importante do desBnvolvimento nacional, quando as fôrças ffi::iisviv::isdo país
se acham empenhadas na batalha pela independência econônica e o melhoramento
do nível euItural dos brasileiros. Não só aquêles cliretamente ligado s ao pro
blema da alfabetização, mas todos os que se interessam pelo progresso do Br§:.
sil devem colaborar com a Campanha de Educaç ao de ádo Iesccnt.es e Adultos. E
todos podem, igualmente, prestar sua ajuda ao 11 Congresso Nacional eleEduca
ção de Adultos, a inaugurar-se hoje, dia 9, nesta cidade? para tal, bast'óldi
rigir-sa'à Secretaria-Geral, que se encontra funcione..ndona sede c'..aAssocia-
ção Brasileira de Imprensa, onde serão realizadas as sessões do Congresso
exceto as de instalação e encerramento •

• • • • • • • • •
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Local: Sa1ãode Exposi - da A.B.I.
ção (h A.E. I. - 9º andar.

-çao da A.B.I.
Local: Audit6rio eleM .•E.C.

Dia 9 - Quarta·feira
- h Entrega de credenciais·

Local: 9º andar da A.B.I.

~ h - Sessão preparatória:
-discussão e aprovação do
Regimento

-leitura do Relatório da
Comissão Organizadora

-eleição G posse da Mesa
Diretora

Local~ Auditório da A.B.I.

-r h _ Inauguração da Exposição

21 h - Sessão Solene de Instala-

Dia 10 - Quinta-fGira
9 h InstalaçãC' elas Comissões

Local~ Salas de Co~issões
da A.B.I.

15 h - Ia. reunião das Comissões
Loca1:Salas de Comissões
da A.B.I.

Dia - 11 - Sexta-feira
9 h 2a. Reunião das Comissões

Local~Salas de Comissões
elaA.B.I.

15 h - 3a. Reunião das Comissões
Local: Salas de Comissões
da A.B.I.

20:30- Programa social

9 h
Dia 12 - Sábado
Ia. Sessão Plenária
Local: Auditório da A.B.I.

15 h - ·2a. Sessão Plenária
Local: Biblioteca da A.B.I.

Dia 13 - Domingo
9 h Excursão

Dia 14 - Segunda-feira
9 h 4a. Reunião das Comissões

Local: Salas de Comissões

15 h - 5a. Reunião das Comissões
Local: Salas de Comissões

20:30- 3a. Sossão Plenária
Localg Biblioteca da A.B.I.

Dia 15 - Tôrça-feira
9 h 4a. Sessão Plenária

Local: Au~itório da A.B.I.

15 h - 6a. Reunião das Comissões
Loca1.,gSalas de Comissões
elaA.B.I.

20:30- Programa social

Dia 16 - Quarta-feira
9 h 5a. Sessão Plenária

Local~ Auditório da A.E.I.

!~:30- Sessão Solene de Encerra -
mento
Localg Auditório do M.E.C •

• • • • • • • • •
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Sistema Radioeducativo Nacional

~ ZIR-2 - Rádio Sociedade Ponte Nova Ltda. ofereceu seus préstimos ao SIRENA,
S-3:Il quaisquer ônus, a fim de colaborar na difusão dos Cursos Básicos de Educa
ç;:;oPopular.

O SIRENA recebeu idêntica oferta de Radioemissora de Pato Branco, R.S.,
!"'ecentementeadquirida pelos Padres Franciscanos.

Outro oferec.imento, do mesmo gênero, partiu da Radioemissora de Marce-
::íno Ramos, R.S.

A Associação Brasileira de Radioescolas (ABRE), sediada em Niterói, con
tará com horários especiais cedidos pela Rádio Feél.eralLtda ,, ora em feGe de
instalação naquela Capital.

A Rádio Aratiba (R.S.) decidiu definitivamente participar do Sistema
Radioe~ucativo Nacional, tendo já iniciado o~ estudos necessários i implanta-
ção ca recepção coletiva naquela região.

o •••••••••

COLABORAR COM A CA.MPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E

ADULTOS ]j COJ:TTRIBUIRPARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU
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~os POR ESTADO

De acôrdo com a lista organizada de convites, o número de especialistas
onvidados - com passagem e hospedagem ofereoidas pela Comissão Organizadora-

se distribuem pelos Estados, na seguinte forma: são Paulo - 15; Minas Gerais-
~2; Rio Grande do Sul - 10; Rio de Janeiro e Paraná, 8 cada; Maranhão, Ceará,
3io Grande do Norte, Pernambuco e Espírito Santo - 4; Alagoas e Santa Catari-
La, 3 cada~ Amazonas, Pará, Piauí, Paraíba, Sergipe, Bahia e Goiás - 2 cada ;

to Grosso - 1.

7xrBEM EDUCADORES ESTRANGEIROS
Além ~queles, outros mestres foram convidados, mas ainda não deram re~

posta; talvez, o total de convidados nacionais se eleve a 120. Foram expedi -
dos, igualmente, convites a diversas entidades internacionais e interamerica-
nas, que se ocupam dá problemas de educação. Entre estas, destacam-se a Orga-
nização de Estados Americanos e a UNESCO.

REUNIÃO DE GRM~DE ALCANCE
Pode-se prever, desta forma, a presença nesta cidade, nesta segunda se-

mana de julho, de grande número de educadores que debaterão a momentosa ques-
tão da q.lfabetização do povo brasileiro. De 9 a 16 de julho, tais pessoas a -
presentarãoteses e relatórios sôbre a questão. Não se trata de uma reunião
platônica - mas de um Congresso destinado a marcar uma etapa na luta contra o
analfabetismo em nosso país.

COLABORAÇÃO DO D.C.T.
Durante o II Congresso Nacional de Educação de Adultos, que se reune

nesta Capital entre os dias 9 e 16 do corrente, o Departamento dos Correios
e Telégrafos fará uso de um carimbo alusivo àquele certame. O referido carim-
bo é urna colaboração do DCT à Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos,
apresentando a forma de um livro aberto, tendo na página da esque~a o símbo-
lo do certame (as letras "abcll entrecortadas por um lápis)? ainda na mesma pli
gina estão as palavras "Correios" e APT-ABI êm dois lances horizontais. Na pá
gina da direita l~em-eeos seguintes d â zeres e "lI Congresso Nacional de Educa-
ção de Adultos".

O carimbo comemorativo do II Congresso Nacional de Educa9ão de Adultos
está a disposição do puõlico na Agência Postal Telegráfica da ABI •

.........
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II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS

bjetivos
O II Congresso Nacional de Educação de Adultos tem por objetivo o estudo,

~ conjunto, pelos órgãos oficiais do ensino, pelas entidades particulares i~
~eressadas e pelos educadores em geral, dos problemas relacionados com as fi-
na~idades, formas, aspectos sociais, organização, administração, métodos e
rocessos da educação de adultos, visando ao seu aperfeiçoamento.

Em sessão preparatória realizada ontem, dia 9, no Auditório da A.B.L, ~s
_o horas, foram apr~vados a Comissão Organizadora, a Mesa Diretora e os nome§-
indicados para as Comissões de Estudo; à.s 16 horas, no Salão de Exposição da
=.B.I., foi inaugurada com grande êxito a Exposição de Educação de Adultos; ~
finalmente, àa 2l horas, com a presença de várias autoridades, dentre elas o
Presi~ente da República, Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Auditório
do M.E.C., foi solenemente instalado o 11 Congresso Nacional de Educação de A
dultos.

LOCAIS DE REUNIÃO DAS COMISSÕES DE ESTUDOS
As Comissões de Estudos, do II Congresso Nacional de Educação de Adultos,

deverão reunir-se nos seguLrrte s locais, dentro dos hori:Lriosprevistos no pro-
grama s

1 - Comissão de Análise da Evolução e da Situação Atual da Educação de Adul -
~g - Sala da Biblioteca da A.B.I. - 8Q andar.

2 -Comissão de Aspectos Soclais da Educação de Adultosg Sala da Biblioteca do
-A.B.I. - 82 andar.

3 - Comissão de Educação, Organização e Administração - Sala Belisário de Sou
za ..•no 7Q andar

4 - Comissão de Programas, Métodos e Processos de Educação de Adultos - Sala
Heitor Beltrão - no 1Q andar.

COLABORAR COM A C;UvIPANHADE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
E CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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11 CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇ10 DE ADULTOS

1. Levantamento e análise da evolução e situação atual da educação de adultos
no Brasil.

1.1. - A evolução da educação de adultos no Brasil.
1.2. O Govêrno Federal e a educação de adultos.
1.3. - A educação de adultos no Distrito Fed'eral, nos Estados e Territórios.
1.4. A :1xiuiativa privada na educação de adultos.
2. A eclU0&;:;i:ode adultos suas finalidades, formas e aspectos sociais.
2.1. - A eãucaçio de adultos e a democracia.
2.2. - Os vS::-iosgraus de· ensino na educação de adultos.
2.3. -A eduüaçao de base.
2.4. - A educC1.ç~oelo-adultos, a organização do trabalho e a educação para de-

eerrvo Iv inen bo ,
- A iniciô.';ão9 a formação e o aperfeiçoamento profissional na educação de

adultos.
- A educação de adultos e seus aspectos regi0nais.
- A educação de adultos o a difusão cultural.
- A educação de adultos e a assimilação do imigrante.

A educação de adultos e a recuperação de marginais.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3. A educação de adultos e seus problemas de organização ~ administração.
3.1. Os serviços de administração da educação, de adultos.
3.2. Os centros e os cursos de educação de adultos.
3.3. - O pessoal docente para a educação de adultes.
3.4. - O prédio e o aparelhamento escolar na educação de adultos.
3.5. Articulação dos serviços de educação de adultos federais, estaduais e

municipais; entrosamento dêsses serviços com as organizações particula
res.

3.6. - Os problemas da frequência e do rendimento escolar na educação de adul
tos.

Os programas, métodos e processos da educação do adultos.

4.6.

A adequação dos programas, métodos e processos às peculiaridades do
aluno adulto.

- Técnicas de alfabetização de adulto.
A orientação didática nos diversos graus de ensino para adulto.

- O livro didático e o material de leitura complementar.
- O cinema, o rádio, a televisão e outros recursos áudi~suais na edu -

cação de adultos.
- O papel das missões culturais, dos museus, do teatro e das bibliotecas

na educação de adultos.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

. .
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PROGRAMA PARA SA]ADO E SEGUNDA-FEIRA- _ ....•..------ ....•..•..•.
As atividades do 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos, sá-

bado e segunda-feira, obedecerão ao seguinte programa:
Dia 12 - Sábado

9 h - l~ Sessão Plenária
Local: Auditório da A.B.I.
. .

15 h - 2~ Sessão Plenária
Local: Biblioteca da A.B.I.

~14 ~~nda-feira
9 h - 4~Reunião das Comissões

Local: Salas de Comissões da A.B.I.
15 h 5§ Reunião das Comissões

Local: Salas de Comissões da A.B.I.

LIVROS ~ CONSULTA

Acha-se à disposição dos Congressistas, junto à Biblioteca da
A.B.I., no 8Q andar, para consulta, uma coleção de livros sôbre vários assu~
tos, tais como: Sociologia rural; Educação; Estatística da Educação; Educa -
ção de Adultos; Educação fun~amental; Auxilios áudio-visuais; Orientação edu
cacional e profissional, etc. msses livros foram cedidos pelas bibliotecas
do Ministério da Educação e Cultura, Serviço de Estatística da Educação e
Cultura, Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e Fundação Getúlio Var-
gas ,

Para o 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos, vieram de vá-
rios Estados inúmeros Congressistas. Até o dia 7 do presente mês era êste o
número de inscrições por Estado: Alagoas - 1; Amazonas - 1; Ceará - 2; Ma-
ranhão - 23; Minas Gerais - 11; Pará - 8; Paraíba - 5; Paraná - 29; Pernamb~
co - 56; Piauí - 4; Rio Grande do Norte - 6; Rio Grande do Sul - 53; Rio de
Janeiro - 36; são Paulo - 34; Santa Catarina - 15; e no Distrito Federal
228 •

.Q§, TRABALHOS DO CONGRESSO

Os trabalhos do 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos, que
está sendo realizado em cooperação com a Secretaria Geral de Educação e Cul-
tura da Prefeitura, prosseguirão até o dia 16, nas dependências da Associa -
ção Brasileira de Imprensa.

Durante o Congresso haverá, além das reuniões de estudos, conferê~
cias proferidas por educadores nacionais e estrangeiros, visitas e excursões.



~.J?! RELAÇÕES Pt1BLICAS !!2. 11 CONGRESSO

O Setor de Relações Públicas apresentou ao 11 Congresso Nacional
de Educação de Adultos quatro trabalhos: dois como contribuição específica
"Os Cursos por Correspondência na Educação de Adultos" e "Contribuição para o
Estudo da Mobilização dos Recursos Oficiais e Particulares para a Educação de
ádultos"; e dois como divulgação - "Uma experiência sôbre Educação de Base pa
ra trabalhadores" e "Educación Fundamental de Adultos".

BOLETIM INFORMATIVO

Em virtude da realização do 11 Congresso Nacional de Educação de
4dultos e, conseqüêntemente9 pelo elevado número de Congressistas, o Setor de
Relações Públicas aumentou a tiragem do boletim informativo, publicado diàri~
=ente, por êsse Setor.

_1.000 CURSOS .ID! FUNCIONAMENTO

Segundo o censo realizado recentemente pelo Setor de Relações Pú-
blicas da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, estavam funcionando
~ todo país 11 mil cursos de ensino supletivo, sendo que 83% do corpo docen-
+e era constituído pelo sexo feminino, representado por 9 mil professôras, e~
quanto os homens colaboram com 2.000 professôres.

Outros dados do censo realizado, bem como a Campanha do Voluntaria
do, figurar~~ na Exposição organizada pelo 11 Congresso Nacional de Educação
de Adultos, inaugurada, dia 9, numa das dependências da A.B.I.

• • • •• • ••••

COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃG DE ADOLESCENTES E ADULTOS
E CONTRIBU~R PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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CONTINUÂ Â REUNIão
Prosseguem os trabalhos do II Congresso Nacional de Educação de A-

dultos, com a paTticipação de cêrca de 900 delegados de todo o país. Sessões
plenárias e de comissões têm sido realizadas, em diversas salas gentilmente
cedidds pela Associação Brasilei~a de Imprensa. Geralmente, h~ reuniões de C2
missões numa parte do dia, e uma sessão plenária, na outra. Debates e trocas
de informações são objeto de grande animação da parte dos Congressistas.

ENCERRAMENTO: ~UáRTA-FEI~
A Sessão Solene de Encerramento do II Congresso Nacional de Educa--

ção de Adultos terá,.lugar, dia 16 de julho, quarta-feira, à.s 20:)0 horas, no
~udit6rio do Ministério da Educação e.Cultura, nesta cidade. Até lá, os Con-
gressistas ter~o participado em pelo menos vinte reuniões - de comissões ,
plenárias e sociais - , além de terem mantido, entre si, um contacto que de-
verá ser dos mais proficuos. Como f01 dito, representantes de tôdas as unida
des da Federação se encontram no Rio para a ocasião.

SECRETÀRI1~-GERAL NA ABI--
~ Secretaria-Geral do II Congresso Nacional de Educação de Adultos

continua em funcionamento, na Associação Brasileira de Imprensa. Ali podem
ser obtidos informes e quaisquer esclarecimentos sôbre a Reunião ou sobre a

Campanha de Educação de 41.dolescentes e ~~dultos. Sôbre esta úl time, como sem-
pre, as questões podem igualmente ser dirigidas ao \etor de Relações Públicas,
na sala 1404, do Ministério da Eduoação e Cultura. ~ca é demais repetir qu~
no apoio de todos, se encontra a única possibilidade de vitória final do Br~
sil na luta contra o analfabetismo.

PROGR.l&1.P.Ll.AAHOJE

9 horas - 4a. Reunião das Comissões
Local: Salas de Comissões da A.B.I.

11 horas - 5a. Reunião das Comissões
Local: Salas de Comissões da Á.B.I.



Verdadeira Carta de Princípios
O Presidente Juscelino Kubitschek pronunciou aplaudida oração, de

que se destaca o seguinte trecho: ".h.S formulações dêste Congresso que, pelo
seu vulto e pelo valor dos seus participantes, deverão constituir uma verda-
deira carta de princípios da.educação de adolescentes e adultos no Brasil, .2-
rientarão a política do govêrno no campo educacional, nos pr6ximos anos, re-
vestindo-se, por isso mesmo, da maior significação".

Iwportância ~ Educação Adulta
"Tem a eduoação de adultos disse ainda o Chefe do Govêrno - mui-

to de ação d de serviço social. O povo brasileiro, sempre tão generoso, com-
preendendo a relevância de seu papel, não tem faltado ao ap~lo dos educado-

~es e das autoridades públicas e religiosas, no sentido de cooperar no comba
-6 ao analfabetismo e aos baixos níveis de vida".

2-ogio ~ Campanha
Numa definição do alcance da importância da Campanha Nacional de ~

ducação de Adolescentes e ~dultos, disse ainda o Presidente Juscelino
Kubitschekg IICabeà educação dos adolescentes e adultos importante papel na
solução dos problemas criados com o desenvolvimento econômico, suprindo, na
=edida do possível, as deficiências da rêde de ensino primário, e, principal
=ente, dando preparo intensivo, imediato e prático aos que, ao se iniciarem
na vida, se encontram desarmados dos instrumentos fundamentais que a sacieda
de moderna exige para completa integração ~0S seus quadros: a capaoidade de
:er e escrever, a iniciação profissional e técnica, bem como a compreensão
dos valores espirituais, pol:tticos e morais da cultura brasileiratt •

••••••••••

COLABORAR COM i~ CA1\1PANFk DE EDUC.~Ç~O DE .<I.DOLESCENTES E JillULTOS

E CONTRIBUIR Pl •.&l. O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDJlJ)E DE SEU POVO
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o VOLUNT.l\.RIADOE O 11 CONGRESSO NACIONAL DE
3DUCAÇÃO DE ADULTOS

O 11 Congresso Nacional de Edu~ação de Adultos aprovou, en sua sessao
plenária de ontem à noite? matória da maior relevância para a organização do
voluntariado da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, aspecto dire
~ente vinculado ao Setor de Relações Públicas da C.E.A.A.

Foram estas as conclusões aprovadas:
_~. A colaboração da iniciativa privada ó indispensável na solução do pr~
_Boa de educação de adultos no Brasil, razão pela qual deve4á ser consider~

-~ em qualquer campanha já existente ou que, para esse fim, se organize.
2a. A iniciativa privada na situação atual da educação de adultos em nos-
so país, está r~presentada por possoas jurídicas e pessoas físicas.
3a. Indispensável se torna cadastrar por intermédio dos órgãos especializ~
dos existentes no serviço público federal, estadual ou municipal5 as institui
ções - pessoas jurídicas de direito privado - que realizam trabalhos de edu-
cação de adultos, verificando a forma por que se organizam, a finalidade a
que se propõem, os professôres de que se valem, os métodos e processos que ~
tilizam? o material didático que empregam, as características dos alunos a
que servem e outras informações que sejam julgadas úteis para melho~ análise
do problema, em outra oportunidade; sempre que se tornar necessário tais ins
tituiç~es deverão ser convenientemente orientadas e assistidas.
4a. Numerosas e valiosíssimas experiências têm sido realizadas por insti-
tuiç~es as mais diversas, experiências êssas do J~aior interêsse e que mere -
cem ampla divulgação; nêste sentido, a Comissão la. recomenda a inserção de
tais trabalhos nos Anais do Congresso.
5a. Tôdas as instituições7 que colaboram na educação de adultos, deverão
observar, no desempenho de sou trabalho, o princípio de "ajudg,r a ajudar-se"
para que se alcance, por intermédio da vida em família, da vida em tôdos os
demais grupos, da vida, enfim, na mais ampla comunidade, o pleno desonvolvi-
mento da pessoa humana.
6a. A mobilização de tõc1as as pessoas físicas que desejarem colaborar na
educação de adultos permitiria a organização de um numeroso voluntariado.
7a. Entende-se por voluntário, tõda pessoa física que trabg,lha na educa
ção de adultos sem nenhuma compensação financeira; tal trabalho poderá reali
zar-se com motivação extrínseca - obtenção de pontos para promoção ou de prê
mios honoríficos etc. - ou com motivação intrinseca - a satisfação encontra-
da na realização do próprio trabalho.
8a. A organização dos voluntários, a sua entrada em açao, as diferentes
campanhas que serão lançadas e as medidas preliminares, cuja adoção se im
p~em, poderão ser em breves linhas assim expostasg



-Material didático - O material atualmente usado pela Campanha nao se
presta ao voluntariado, pois destina-se a professôres de ensino su-
pletivo, enquanto aquele é recrutado entre pessoas de boa vontade ,
às vêzes até com instrução superior, mas sem formação pedagógica. Es
ta 6 a razão pela qual se i~põe a preparação de material inteiramen-
te novo e melhor adequado a tal finalidade.
Exames finais - Quando o voluntário julgar que seus alunos se encon-
tram devidamente alfabetizados, entendendo-se a alfabetização em seu
sentido amplo, encaminhá-los-á ao exame final~ que será realizado em
alguns dos cursos de ensino supletivo mantidos pelos Serviços de Edu
çação de Adultos. Os alunos, que lograrem ser aprovados, receperão
certificados oficiais, expedidos por 8sses "Serviços". Esta medida
permitirá controlar o rendimento do trabalho dos voluntários, o que,
atualmente, não ocorre.
Campanhas Específicas- O voluntariado para a educação de ac1ultos se-
rá recrutado em Campanhas EspecIficas, aproveitando-se, inicialmente,
a colaboração de instituições vinculadas ao Ministério da Educação e
Cultura. A título de ilustração, poderão ser sugoridas as seguintes
Campanhas~
Campanha d2 E~sino Secundário - Os estabelecimentos do Ensino Secun-
dário, sobretudo os subvencionados pelo Fundo Nacional de Ensino ][6-
dio~ serão convidados a patrocinar pelo· menos uma classe de Ecluca -
ção de Adultos, com o concurso elosalunos de séries na.í s adiantadas
(já em realização).
Campanha do Ensino Nornal - Cada ostabelocinento eloensino nornal P2.
derá manter uma classe eleEducação de Adultos1 utilizando, para isso,
alunos matriculados nas duas últim"ls séries.
Camnanha do Ensino Industrial - Os estabelecimentos de ensino indus-
trial, subordinados à Diretoria do Ensino Industrial pu mantidos pe-
los governos estaduais, roceberão convites para manter uma classe de
Educação de Adultos.
Campanha Universitária - Cada Dir;3tório Acadêmico de escola Superior
·se:cáconviclado a patrocinar um curso de Educação de Adultos, utili -
zando estudantes que c1esojen colaborar neste emproendimento de cará-
ter nacional (já em realização)
Campanha Sindical Os Sindicatos 8 Associações profissionais serão
instados a manter cursos de Educação do Adultos, destinados aos seus
Rssociados (já em realização no Estado de são Paulo).
Campanha ~ Autarguias - Aos Institutos de Aposentadorias e Ponsões
será solicitado que, por intermédio de suas Delegacias, ofereçam o-
portunidades para a instalação de classes de educação de adultos des
tinadas aos seus contribuintes.
Campanha das Bandeirantes - A organização d~s Bandeir~ntes será soli
citado que incluam1 entre as atividades a que se dedicaD, a educação
de adultos por meio eleclasses ou avulsarnenteo

C~mpanha de Escoteiros - O órgão dirigente do escotismo no Brasil
também será convic1ado a incluir em seu programa de atividades a ins
tituições de classes de educação de adultos.
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CamEanha Desportiva - Por intermédio do Conselho Nacional de Despor-
tos, a cada clube registrado, sobretudo, instituições subvencionadas
ou que gozem favores especiais, será pedido que patrocine um curso
de Educação de Adultos (já em realização)
Campanha ~ L~pren~ - De tôdas as instituições sociais, talvez seja
a Imprensa aquela que mais de beneficiará com os resultados de uma
ampla campanha de alfabetização, pois o nú..rnerode possíveis leitorGs
se tornará, assim, cada vez maior. Esta a razão pela qual cada um
dos 3.000 jornais existentes no País será convidado a patrocinar um
curso de Educação de Adultos.
Campanha das Editôras - A indústria do livro só se poderá desenvol -
ver no País se o número de pessoas alfabetizadas aumentar consiclerà-
velmente; as companhias editôras, tal como jornais e revistas, tam -
bém serão convidados a instalar cursos de Educação de Adultos.
Campanha ~ ~ Um - Cada brasil~iro escolarizado será convidado a
alfabetizar um aclulto d.e súas relações; intensa propaganda será ele
senvolvida no sentido de que~ em todos os lares, sejam alfabetizados
os adolescGntes ou adultos por ventura analfabetos.

9a. A Campanha de Educação de Adolescentos e Adultos do Hinistério da Edu-caçao e Cultura deverá caber, em princípio, o provimento (18 material didáti-
co ao voluntariado? à iniciativa privada ê facultado colaborar neste mister.
10a. Os Serviços dG Educação de Ac1ultos existentes nos estados e municí
pios ou instituições privada s -me smo aquelas que tenham por qualquer motivo ,
suspenso as suas atividades - serão solicitados a mobilizar todos os recur
sos de que disponham para que se Lnt.ensã f í que , em nosso País, a Campanha de
Eclucação de Adolescentes e Adultos.

Sala Uas Sess~es, 14 de julho do 1958

a) Inozil Ponpa Marinho
Relatar da Ia. Comissão de Estudos

...........

COLABOR~'I.RCOM A CAEP;i.NHADE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
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Encerra-se hoje, dia 16, ~s 20: 30 horas~ no Auditório do ~1inistério ela
~ ucaçao e cai tura, o 11 Congresso Nacional eleEducação eleAdúl tos corrtando
co~ a presença de várias autoridades. Ap6s umasqmana, 9·a 16 de julho, de
Sessões Plenárias e de Comissões realizadas na Associação Brasileira de 1m
prensa, chega ao fim o eminente Congresso que reuniu côrca de 900 elelegados
~e_res€ntantes de quase todos os Estados do Brasil.

As at í.vi.dades elo11 Congresso Nac i.onaI de Educação do Aelultos, ho je ,
obedecerão ao seguinte programa:

9 h w 5a. Sessão Plenária
tocalg Auditório da A.B.I.

20:30 h Sess~o Solene de Encer~amento
Loc'1lg Auditório do M:.E.C.

LUTA CONTRA O ANALFABETISMO
O m~gistGrio rural c_eLeopoldina, T:.hnasGerais - um dos cinco rmnicí-

pios incluídos no plano-pilõto eleerraelicação do analfabotismo no país - j~
está senclo treinado, de ac6rc~0 com a iniciativa da Campanha Nacional de Edu-
cação Rural, que ali procura executar um programa de cursos intensivos. As
tarefas iniciais jâ foram curapr-Ld.as 9 elemane i ra a oforecer ao orientado r ge-
ral do plano de trabalho naquelo município ~ineiro, os meios concretos para
a obtenção elemaior rendiE1ento no prograoa de ensino previsto para dois anos.

A Campanha eleEducação de Adolescentes e Adultos distribuiu, eE1 1951~
500 m i I exemplares do lº Guia eleLeitura .-Ler ; 1 milhão de exemplares do 2º
Gu.ia do Leitura - Saber:; 20 mil exemplares elolivro 110 Fazendéiro Formad.o'
500 m i I exemplares 'dG "Maranduba" e 100 mil quadros murais • Editou ainda a
:a.opanha, atendendo a uma solicitação da F.A.O., urr.novo Guia de Leitura
~ca, o Pescador Vitorioso? tendo sido distribuídos 20 mil exemplares às Co-
:5nias de Pesca d0 são Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gr:lndG do Sul.

Ainela, em 1957, foi iniciado o trabalho a título experimental, no Es-
~!!do eloRio, de _uma Biblioteca Circulinte,·cooposta de 40 caixas com livros
selecionados para leitura de noo-alfabetizados.

Há, taobém, uma publicação.:G1ensal, de 15 mil exemplares, o jornal mu-
~l, Jornal de Todos, preparado para ser distribuído entra os alunos já al-
=a.betizados e quo versa sôbra notícias nacionais, estaduais e regionais •

• • e _ •••••••.•
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ALFABETIZAÇÃO E 11~EGRAÇÃO
A educação de adultos não poderá ser meramente teórica e livresca, mas

deverá vincular-se ao aproveitamento dos alunos nos planos de desenvolvimen-
to econômico das áreas em que vivem. reste foi o p~nto de vista defendido pe-
lo Professor Paul Lengrand, que acompanhouos trabalhos na qualidade de obse~
vador da UNESCO, no 11 Congresso Nacional de Educação de Adultos.

Em sua dissertação, acomIlanhada com grande interêsse pelo plenário, o
referido professor acentuou a complex~dade da tarefa de alfabetizar e edú)r
pessoas adultas. Os meios e métodos a serem empregados deveriam tomar em~on
ta os resultados das pesquisas que vem efetuando em todos os continentes o
órgão especializado das Nações Unidas.

Essas observações, mostrou o especialista da O~, levam à conclusão de
que o fato de alfabetizar deve ser encarado como a integração do indivíduo
no meio social.

MOÇÕES
- -Várias moçoes fora~ aprovadas nas diversas sessoes do 11 Congresso Nacii

nal de Educação de Adultos, send.o de destacar as seguintesg recomendar às ci!
sas editôras e impressoras, aos jornais e revistas, no sentido de ser aboli-
da a prática do uso de letras minúsculas na grafia de nomes próprios e iní -
cio de frases; reconhecimento ao trabalho que realizou para o êxito da reu -
nião o Secretário-Geral do CongTesso; louvor ao Presidente da República, ao
Ministro da Educação e Cultura e à comissão organizadora do certame, bem co-
mo aos Professôres Anísio Teixeira e Lourenço Filho, pelo interêsse e o apoie
que deram ao Congresso

CAUSA DO ANALFABETISMO
Entre os fatôres do analfabetismo na América Latina? segundo um estudo

recentemente realizado pela UNESCO? encontram-se~ a falta de professôres e
de escola, ao mesmo tempo que cresce o índice da natalidade, enquanto a eco-
nomia pouco se desenvolve, extensão territorial de muitos Estados e disper -
são de sua população; desconhecimento do idioma nacional por parte de grupos
,étnicos importantes? falta de continuidade na polftica educativa de muitos
Estados; precária condição econômica dos pa í s, levando a trabalho prematura-
mente os filhos menores? a desnutrição das crianças e o êxodo da população
rural, com o consequente aumento da população urbana •

• • • e 6 •••••• o
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~ANHAS ESPECIFICAS
Entre as resoluções tomadas no 11 Congresso Nacional de Educação

de Adultos, destaca-se a que manda promover e incentivar, por meio dos ór -
gãos competentes, as seguintes campanhas, como ajuda à solução do problema
~e educação de adultos~ Campanha do Ensino Secundário~ Campanha do Ensino
_ormal; Campanha do Ensino Comercial? Campanha Universitária; Campanha Sin-
~ical; Campanha Desportiva; Campanha das Bandeirantes; Campanha de Escotei-
~os; Campanha da Imprensa; e Campanha das Editôras.

Tõdas essas Campanhas terão um só "sloganfl~ "Cada brasileiro al-
fabetizado está convidado a alfabetizar um adulto de suas relações".

~SCOLA DE ALFABETIZAÇÃO DE OPERÁRIOS
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil vem de insti

~r em sua sede uma Escola de Alfabetização de Operários. Frequentada por
um número elevado de trabalhadores associados do sindicato, a escola tem a
assistência direta de sua Diretoria.

?RBs GR~~DES GRU~OS
No que se rofere ao analfabetismo, pode-se dividir o universo em

3 partes~ no primeiro grupo, figuram os países em que se contam mais de 50%
de analfabetos. são 43 países, cada qual Gom mais de um milhão de adultos ~
nalfabetos além de mais 54 outros9 que contam menos de um milhão de adultos
analfabetos. Tais países S3 cncont.r-am, em sua grand.o maioria, na l1s1a, Afri
ca, América Central e do Sul e em alguns territórios da Oceânia. Êles ence;
ram 90% da população analfabeta do mundo. Os países restantes podem, por s;u
turno, ser divididos em dois grupos, ambos com menos de 50% de analfabetos.
Ao primeiro grupo pertencem os que, como o Japão, Estados Unidos e França ,
têm entre cinco e seto milhões de analfabetos. Tais países são em número de
vinte. Os demais 81 parses possuem, igualmente, uma medida inferior a 50;6
de analfabetos. Outrossim, cada wn deles tem uma popUlação analfabeta de me
nos de um milhão.
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Cêrca de 185 teses foram apresentadas ao 11 Congresso Nacional de
3ducação de Adultos, as quais versaram sÔbre assuntos muito interessantes •
Jentre elas destacaremos as seguintes: "Os cursos por correspondência na e-
ducação de adultos"; liAeducação de adultos como função reaP'; " A moça que
não sabia escrever"; " Educação de Adultos para ~:lazer"; "Plano de alfabetiz~
ção sistemática"; A campanha supletiva e seus efeitos"? "Contribuição para
o estudo da mobilização dos recursos oficiais e particulares para a educação
de adultosl19 "Os cursos do Sindicato de Metalúrgicos de são Paulo: uma expe-
riência", ete.

A criação de um Serviço de Orientação Educacional em caráter per-
~ente, nos cursos supletivos, foi, também, proposta ao plenário do 11 Con-
gresso Nacional de Educação de Adultos •

• • • • • • • • • •
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?~TICULARES E ASSOCIAÇÕES
De todo o país, continuam a chegar mensagens de apoio e colabo-

:!'açãoà Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. Tais mensagens po -
ie~ ser divididas em dois grupos: de particulares e de associações. Os pri-
~eiros - geralmente - são profepsôres ou pessoas que se inteJ;'essampelo ma-
gistério e conhecem a gravidade do problema do analfabetismo no Brasil~ ou-
-ras vêzes, são ex-analfabetos, desejosos de transmitir a outrem parte de
s. ~ alegria em poder ler. Quanto às associações, podem ser das mais diver-
3~S espéciesg sindicatQS, uniões estudantis, cl~bes recreativos, etc.

30NS EXEl.~PLOS
O Chefe do Setor d~ Relações Públicas da Campanha de Educação de

ndolescentes e Adultos, em entrevista divulgada pelo matutino Correio na M~
nhã, do Rio de Janeiro, recentemente, referia-se à importância vital des
sas colaborações, para o êxito da luta pela alfabotização do povo brasilei-
ro. Destacou, especialrr.onto,alguns exemplos: o da União dos Estudantes de
;"lagoas, "que solicitou, no menor prazo,o envio de farto material para as
classes que está instalando ou estimulando". A primeira romessa para osmes
I:lOS foi de 14.mil exemp laros - o que demonstra o alcance da iniciativa.

D~ TODO O PA1S
Além da União dos Estudantes de Alagoas, outras entidades do in

terior do país têm demonstrado o desejo de cooperar com a Campanha. "Neste
grupo .-prossegUiu o Chefe das Relações Públicas - estão o Depart.amento de
Ensino e Seleção da Rêde Ferroviária Federal e a Delegacia de Saúde da 5a.
?egião, secliada em Reeifo, além do Instituto Santo Amara, também da capital
p.3l'r.ambucana9e a Cooperativa dos Rodoviários, desta Capitall1•

A. v:TdRIA FINAL___ o

A todos os solicitantes, o Setor de Relações Pública::;;da Campa-
nha de Educ8.çEiodo Adolescentes e Adultos - sala 1404 do edifício do Minis-
tério da Educação o Cultura - tem enviado cartilhas de leitura, cadernos de
ritmética, cartazes alusivos à Campanha e instruções pormenorizadas àcêrca

ia organização dos c~sos e os meios de ser obtido pleno rendimento na Cam-
panha de Voluntários iniciada em março último em todo o Brasil. Na adesão
c.o m"l.iornúmoro possível de brasileiros a esta Campanha está a garantia do
êxito final da luta contra o analfabetismo no Brasil •

• • • • •• • •
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OVO CE1~RO PIL~TO
Ainda êste mês deverá ser instalado 9 na cidade pernambucana de

Timbaúba, o segundo Centro Pilôto da Campanha de Erradicação do Analfabeti~
o. O primeiro daqueles centros, sediado na cidade mineira de Leopoldina, ~

cha-se em funcionamento desde o mês de março passado. Além da instalação de
:iiversas escolas - urbanas e rurais - o Centro Pilôto de Leopoldina tem fei
to um levantamento sócio-econômico da região, a fim de permitir a total e1i
~inação do analfabetismo e a criação de condições destinadas a, dali, irra-
diar-se, por tô~a a área que circunda o municípiot os benefícios da alfabe-
tização.

ENTUSIASMO EM TIMBAttBA
Da cidade do Timbaúba, divulgam-se notícias quase diárias do

interêsse despertado pela próxima instalação do segundo Centro Pilôto. O
"Diário de Pernambuco" ostampa reportagens e comentários em tôrno do assun-
to, destacando o fato de que a iniciativa possibilitará, oventualmente, a
municipalização do e21sj~o p~imário - antiga reivindicação de grupos intele-
ctuais brasileiros.

ALFABETIZAÇÃO EM 6 MESES
Um sacerdote do Estado do Rio - padre Laurindo - convocou a im

prensa de Niterói, a fim de div~lgar um plano de alfabetização de adultos
em apenas 6 meses. Para tal, utilizar-se-á do transmissões radiofônicas a -
gindoem colaboração com a Associação Brasileira de Radioescolas, que, se -
gundo afirmou, "tem extraordinária penetração nos meios proletários de todo
o país". Padre Laurindo destacou, especialmente, o trabalho que vem sendo
organizado pelo Sistama Radioeducativo Nacional - SIRENA - da Campanha de
Educação de Adolescentes e Adultos1 de que S8 confessa entusiasta e propa -
gandista.

CONJUGAÇÃO DE ESFO~ÇOS
Padre Laurindo, de Niterói, demonstrando plena consciência das

responsabilidades de todos os adultos educados do Brasil, conclui suas de -
clarações, dizendog tlDaconjugação de esforços de todos os que desejavam
ver o Brasil com uma população instruída já tivemos comprovação por meio
desta primeira iniciativa em Niterói. Parte daí a certeza que temos de ser
possível levar avante o plano de alfabetizar um grande número de adultos no
!:lenorespaço de tempo possível".
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S3:.lINÁRIO:81\1 WASHINGTON
Os vinte e um países membros da Organizaç~o de Estados America

nos estiveram representados no recente Semin~rio realizado, em ~ashington ,
nos Estados Unidos, a fim de estudar o Planejrunento Integral da Educação. O
representante brasileiro foi eleito para a presidência do Terceiro Comitê.
~ volta aos SBUS respectivos países, os delegados à reunião hão de pôr em
pr~tica v~rias das medidas apresentadas no Semin~rio.

PRIMEIRA REUNIÃO DO G:E:::NERO
O Seminário foi considerado a primeira reunião do gônero reali

zadao Teve os auspícios da OEA e da Organização Educacional, Científica e
Cultural das Nações Unidas (UNESCO). Desta forma, duas organizações cultu
rais de nível internacional, conjugaram seus esforços no sentido de serem
encontrados novos métodos e novas fórmulas para a elevação elonível educa -
cional nesta parte do mundo.

~ID:tASEXAriINADOS
Os comitês organizados no Semin~rio estudaram, particularment~

a filosofia, o alcance o 0S mótodos de planejamento da e~ucação; a admini~
tração 8 o f í.nanc Lamor.. i dG. EJ,ucação; o planejamento qualitativo e quanti t§:.
tivo da educação, ros)8ctivamemte. O Brasil achava-se reprEl'sent,3.ctopor uma
delegação de três membr cs o mais o representante brasileiro na OEA. Alguns
países - como o Peru, a Nicardgua e o Paraguai - fizeram-se representar pe-
los sous IV.Iinistros(~aEducação.

EXEMPLO MERITCRIO
1s )(:ai1.'~festaçõesele apoio e as mais diversas formas do colabo-

ração com a CE'l1'.]?anhr'..do Educ aç ao de Adolescentes e Adultos são? cliàriamente,
registadas pelo Se'cor de Relações Públicas elomovimento o Entre elas 9 pode
ser divu Lgad o , corno ilustração? o exemplo do sr. Mario Pinto Serva, re side!}.
to em são Pau Lo (R. Llbuquerque Láns , 1268). Em várias cartas ao Setor de
Relações Públicas, o sr. Pinto Serva elaborou suas sugestões sôbre a confec
ção ele cartazos l:O do i.stipos "Alfabetização por si" e "Educ aç ao por sill• A
Campanha já possui vários tipos de cartazes, mas, sem dúvida, as sugestões
do sr. Mario Pinto Serva merecem o estudo e a atonção de que têffi sido obje-
to. Tôda colaboração é sempre bem recobida nesta Campanha que depende, pri-
mordialmente7 da ajuda do maior número possível de brasileiros de boa vonta
de.

COLABOR(i.RCOM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
~ COJS1TRIBUIRPARA O PROGRESSO DO BRASIL E 11 FELICIDADE DE SEU POVO
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C ~CIO E I1mUSTRIA CONTRA ANALFABETlilllO
O Secretário da Educação e Cultura de são Paulo, tão pronto as-

sumiu àquele pôst09 dirigiu-se às emprêsas com mais de cem empregados, lem -
brando-lhes o dispositivo que estabelece a obrigação de possuir curso de al-
fabetização de adultos. "As primeiras respostas - disse aquêle titular - já
estão chegando à Secretaria. Dão conta de que as firmas comerciais e indus -
triais estão dispostas a mant.ar cur-sos de alfabetização, no patri~tico inte-
rês se de que seja diminuído o alarmante índice de analfabetos entre nós".

CAUSAS DO ANALFABETISMO
Entre as causas do analfabetismo na América Latina, segundo um

estudo realizado pela UNESCO, encontram-se: a falta de professôres e de esc~
Ias, ao mesmo tempo que cresce o índice de natalidade, enquanto a economia
pouco se desenvolve; extensão territorial de muitos Estados e dispersão de
sua população; desconhecimento do idioma nacional por parte de grupos étni -
cos impor~antes; falta de continuidade política educativa de muitos Estados;
precária condição econômica do país, levando ao trabalho, prematuramente, os
filhos menores; desnutrição das crianças e o êxodo rural, com o consequente
~ento da população urbana.

MAIS SOLTEIROS QUE CASADOS
Entre os dados coligidos pelo Serviço de Estatística, relativa-

mente à alfabetização de adultos, observa-se o que diz respeito à despropor-
ção entre casados e solteiros que frequentam os cursos supletivos. Tais est~
tísticas revelam que os casados não dão grande importância - ou, talvez, não
possam dar, em virtude de sua situação econômica, - à alfabetização. Assim,
temos, entre a massa dos analfabetos procurando as letras, 8~ de solteiros,
11% de casados e 1% de viúvos. Também se verifica que a maioria dos frequen-
tadores de tais cursos é formada de pessoas de 14 a 30 anos de idade.

COLABORAÇÃO DAABI
A Associação Brasileira de Imprensa deu, recentemente, outra de

monstração de seu espírito de cooperação, no sentido de elevar-se o nível e-
ducacional do povo brasileiro. Isso ocorreu durante o II Congresso Nacional
de Educação de Adultos - quando a maioria das sessões foi realizada na Casa
do Jornalista .•Essa entidade, mais uma vez, fêz-se credora da gratidão do po
vo brasileiro.

. - .
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Realizou-se, recentemente, em Genebra, na Suíça, importante reunião
-~ternacional a respeito do problema da educação primária em todo o mundo.

nominada XXI Conferência Internacional de Instrução Pública, teve lugar
7 a 16 de julho, naque La cidade suíça, sob os àuspíci.os da UNESCO e do

=::critório Internacional de Educação. Setenta nações envi'aram informes ofi

áLDADE El'lTRE.ctD4P'E E CAMPO
Especial atenção foi dedicada, na XXI Conf~rência I~ternacional de

:Ustrução Pública, à preparação dos programas e aos métodos em vigor no e~
sino primário, bem como ao exame das condições em que se desenvolve a edu.•.
cação nas zonas rurais. Tais informações revelam que, de um modo geral, há
ec todos os países, o propósito de se evitarem desigualdades entwe a zona
~~~l e a urbana.

?20POSITOS UNIVERSAIS
Aliás - conforme observaram os estudiosos do assunto - tal propOSl-

corresponde aos princípios firmados na Conferência Regional sôbre Educ~
~io Primária, realizada em Lima, no ano de 1956, e às resoluções àprovadas
~G Panamá, segundo as quais nenhum habitante das zonas rurais deverá acha~
e impedido de prosseguir os estudos secundários ou outros que desejar 9

s :::::Jlrej~ízo dos ensinamGntos inerentes a. vida agrícola •
. .

-LF_~ETIZAÇÃO ENDOIS llNSES
O Departamento de Educação do Estado de são Paulo promoveu~,há pou-

r -concor-rãda reum.ao ,. .d:urantea qual 'foi revelado o plano , elaborado pe-
-a profa. Aurea Rondino~'para alfabetização em apenas dois mesos. Ainda em
êstágioexperimental, a iniciativa· vem merecéndo especial atenção da parte
-a todos os que se preocupam com o magno. problema em nosso pais.
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E3LO EXEMPLO
No Município de Jaboticabal, em são Paulo, já foram instalados, no

corrente ano, 126 cursos de ensino supletivo - o que demonstra a operosida-
de dos responsáveis por êsse setor de educação, naquela região. Todos os cur
sos vêm funcionando com regularidade.

~lillETIZAÇÃO E ENSINO
No recente II Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado no

Rio de Janeiro, uma das questões que provocou maiores debates diz respeito
ao problema da alfabetização ~ o ensino da leitura e da escrita - face ao da
educação - ensino de normas de comportamento e respeito moral. Um represen -
tante da delegação do Distrito Federal provocou manifestações ruidosas de a-
plauso, quando afirmou: "Tão importante como ensinar a ler e escrever é ensi
nar ao adulto a tratar sua mulher e filhos e a assumir suas responsabilida -
des conjugais". E:ste simples exemplo demonstra o interêsse da reunião, assim
como a variedade de questões levantadas durante a mesma.

NA INDIA
o Parlamento da índia fixou dentro do segundo plano quinquenal o pra-

zo até 1961 ·para educar tõdas as crianças de 6 a 14 anos. Logo de inicio ,
porém, tornou-se evidente que isso não será possível e está assentado que si
mente 62% daquelas crianças serão beneficiadas. Espera-se, entretanto, já
tenha sido completado o plano original até 1966. Para tal, em fins de 1961 ,
deverão estar nas escolas para o ensino básico cêrca de 33 milhões de crian-
ças. O preço dêate programa foi orçado em aproximadamente 40 milhões de cru-
zeiros - quantia que deverá ser triplieada até a execução final do plano.

FALA O PRESIDENTE DA REPUBLICA

"Cabe à educação dos adolescentes e adultos importante parcela na so-
lução dos problemas criados com o desenvolvimento econômico, suprindo, na m,t
dida do possível, as deficiências da rêde de ensino primário e, principalmeQ
te, dando preparo intensivo, imediato e prático aos que, ao se iniciarem na
vida, se encontram desarmados dos instrumentos fundamentais que a sociedade
~oderna exige para completa integração nos seus quadros: a capacidade de ler
e escrever, a iniciação profissional e técnica, bem como a compreensão dos
valores espirituais, políticos e morais da cultura brasileira". {Palavras do
?residente da República~ Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, na instalação
o II Co-ngresso Nacional de Educação de Adultos} •

• • • • • • • • •
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- ~s:'ORIAS EM QUADRINHOS A SERVIÇO
-=.?~~TIZAÇÃO

Dois grandes órgãos da imprensa britânica, o IITimes e os "Manchester
- _~an", acolheram recentemente o estudo das histórias em quadrinhos, ana-

objetivamente o importante assunto.
Do que foi publicado pelos citados periódicos, pode-se concluir: pri

-__~, que as histórias em quadrinhos constituem elemento de ajuda na alfab~
-~za~ão;segundo, contribuem para o ajuste. da personalidade às lutas da agi-
-_~a época por que passa o mundo.

X ANALFABETISMO
Em entrevista à imprensa, o Superintendente da Campanha Nacional de

~~_~nda Escolar1 do Ministério da Educação e Cultura, deciarou que a Merenda
==-c:ar poderá salvar o pais do analfabetismo, baixando o índice da repetên-
_~a dos alunos e aumentando-lhes a atenção e aproveitamento durante as aulas.

- DO VOLU1"TÁRIO
O Setor de Orientação Pedagógica da Campanha de Educação de Adolescen

ridultos está preparando novo tipo de material didático, especialmente
'cado ao voluntariado que deverá trabalhar, êste ano, em todo o país. Ca-

- _rofessor receberá um "Manual do Voluntárioll, que explicará, lição por li
:_, a matéria contida nos "Guias de Educação Fundamental para Adultos", que

para cada serie.

_:~çKo RURAL
A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, também, dedica es-

atenção às zonas rurais. De um modo geral, a percentagem de analfabe-
_~J nos centros urbanos é de cêrca de 30%, onquanto nas zonas rurais é
~5 ou menos de 70%.

. .
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~:JUCAÇÃO PARA 'l\RABALHADORES

O Delegado Regional do Trabalho no Estado de são Paulo está profunda-
nent e interessado em organizar uma 1'6c1e ele cursos de alfabetização para traba
~adores, utilizando entidades sj.udicais e profissionais, assim como estabel~
c.:.nentoscomerciais ou industriais que desejem colaborar nesse grandioso em -
~reendimentoo Considerando Que se trata de planejamento de grande envergadura,
~ D'31egado, em aprêço, solicitou ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de
3ca~ação fôsse designado um técnico para ostudar o assunto e, também, forneci
do o material didático necessário ao funcionamento dos cursos a serem instala
dos.

RESOLucKo APROVADA NO
11 CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS

Baseado no slogang "cada brasileiro alfabetizado está convidado a al-
fabetizar um adulto de suas relações" o plenário do recém-findo 11 Congresso
~acional de Educação de Adultos, realizado no início do mês nosta capital, d~
liberou aprovar uma resolução que manda sejam criadas em todo o país canpanha~
e diversos tipos, visando atacar frontalmente o problG~a de alfabetização dOé

7~rio$ milhões de brasileiros que ainda não tiveram oportunidade para freque~
~ar uma classe.

o alvo da resolução G incentivar a tôdas as entidades que estão em
funcionamento nas capitais ou nos municípios do interior9 sejam elas do fundo
cultural ou esportivo? religioso ou associativo, no sentido de que promovam
campanhas sistemáticas para a criação de cursos supletivos, sua manutenção e
programas de intensificação das matrículas de maneira a levar à escola o maior
número de possoas ainda sem nenhum conhecimento.

~~LO A TODOS

A todos os brasileiros - sem distinção de côr, idade, religião ou con
uição social - a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos faz um apêlo
-o sentido de colaborarem na luta contra o analfabetismo. Todos os que sabem
:er e escrever devem prestar seu apoio a essa verdadeira cruzada em prol do,
progresso e do desenvolvimento nacionais. "

.........
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3RRADICAÇÃO DO:ANALFABETISMO GOIf.s
Catale6, um dos mais prósperos municípios do Estado de Goiás, será

dentro de mais alguns dias, a terceira experiênCia do plano 8laborado pela
Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, do Ministério da Educa-

-ção e Cultura. Como nos ,dois primeiros municípios selecionados (Leopoldina,
em Minas Gerais e Timbaúba, em Pe rnambuco }, os trabalhos serão supervisioni!:,
dos pelo orientador técnico da Campanha. "

O convênio :relativo ao plano de Catalão foi firmado,no Ministório' da
Educação e Cultura, entre o titular ela pasta e o representante elo govêrno do
Estado de Goiás.

APOIO! CAMPANHA
De t odos os, pontos do pa f.s , COMO tem divulgado êste Boletim, surgem

manifestações ue apôio e estímulo à Ca~pariliade Educação de Adolescentes e
Adultos. O Presidente elo Departamento Regional do Serviço Social ela Indús -
tria, em Santa Ca1;arina, acaba eledirigir um ofício ao Diretor Ger:al do De-
partamento Nacional de ,Educação,' oferecendo-se para colaborar com a referi-
da Campanha e ,solicitando material didático para êsse fim. O pedido em apr!
ço mereceu a atenção devida e a Campanha de Educação ele Auolescentes e Adul
tos formula ao:Depar+amerrto Regional do SESI votos para que alcance comple-
ta êxito em mais essa patriótica iniciativa.

OUTRO APOIO
Da Associação Rural de Cariré, no Ceará, o Setor de Relações Públ'i -

cas da Campanha de Educação de Adolescentes e Adu Itos r-ecebeu 'pedido para
a rêmessa de màterial didático destinado aos alunos dos cursos de educação
de adultos mantidos pala referida instituição.

ENSINQ POR CORRESPONDENCIA
O ensino por correspondência é possível em todo país? cuja população

saiba ler e escrever e onde os serviços postais funcionem com regularidade.
Quando o analfabetismo fôr vencido ou estivor regredindo? pocle':'serecorrer
aêste método de ensino par~ substituir ou pompletar o onsino magisterial.
E o que acontece na Suécia, onde o ensino por correspondência ten um papel
decis~vq nq. educação nacional.

• ••••••• e
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EXPERIENCIA DE CINCO PAISES
Os sistemas educacionais de cinco países de diferentes estágios só

cio-econômico e cultural estão sendo estudados, no Brasil, para a obtenção
de bases que facilitem os trabalhos práticos de alfabetização do interior do
país.

As pesquisas-são feitas pela Campanha d~ Educação de Adolescentes e
Adultos, do Departamento Nacional de Educação7 e os cinco países são a In -
dia, Noruega, Canadá, Espanha e Finlândia.

RESUMOS
No sentido de dar aos estudiosos os primeiros elementos acêrca dos

sistemas em vigor nas cinco nações, a Campanha de Educação de Adolescentes
e Adultos deliberou ef etus.r a tradução de várias obras fundamentais sôbre
tais sistemas e, a segui~] elaborar as co~~ecidos resumos.

Os trabalhos examinados pelo~ pesquisadores foram os seguintes :
"Aspectos da organização e financiamento das campanhas de alfabetização na
IncUalt

, liAeducação na Noruega", "O ensino no Canadált, "Organização das caro
panhas de alfabetização na Espanha" e liAeducação popular na Finlândia".

ALFABETIZAÇÃO E!{ DOIS MESE~
O Departamento de Educação do Estado de são Pa~lo promoveu concorri

da reunião, na qual a professôra Áurea Rondino revelou um plano para alfabe-
tização em apenas dois meses. Ainda em estágio experimentalt a iniciativa
vem merecendo especial atenção dos técnicos, professôres e de todos os que
se preocupam com o magno problema da educação de adultos em nosso país.

ANIVERSlRIO DO I.N.E.P.
Realiza-se na sede do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais-

Rua Voluntários da Pátria, 107, Botafogo - a Exposição de Livros Didáticos
e Guias de Ensino~ a qual ocorrerá durante o presente mês e que ficará abe~
ta ao público das segundas às sextas-feiras, entre 12 e 17 horas. Este aco.,!!
tecimento é em comemoração ao vigésimo aniversário do Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos.

. ., .
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APOIO A C~~PAl{HA
Do bairro do Itararé, no Estado de são Paulo, recobeu o Setor de Rel~

ções Fúblicas da Campanha de Educ.ação eleAdolescentes e Adultos sugestiva
carta do professor Christiano 'Marques Bonilha. Aqué l,e mest.ro, por conta l)rÓ-
pria., ten pr-ocur-ado aLf'abe t í zar- brasileiros. O referido professor soLfc í, tou
remessa de material didático, sendo prontamente atendido. são gestos como ~
e que garantem o êxito da Campanha de Alfabetização em todo o território na

cional.

. ~ .

OUTRA ATITUDE 11ERITORIA
Já na cidade de Cornélio Procópio, no Estado do Paraná7 o Sr. S1lvio

Pétrus, Secretário da Junta de Alistamente Militar, ofereceu-se, ospontânea-
mente, em cooperar com a Campanha. de Educação de Adolescentes e Adultos do
Departamento Nacional de Educação. A C3.mpanha apoiou e aplaudiu seu digno e-
xemplo.

ANALF.ABETISMO
A Unesco proclamou, recentemente, que existem em todo o mundo 700 mi-

lhões do analfabetos adultos; devendo haver, mais ou monos, outro tanto en -
tre os indivíduos em id~de escolar, isto é, de 7 a 15 anos. ~ na ~sia, na Á-
frica e nas Amoricas Central e do Sul onde mais pronunciadamente se assinala
o analfabetismo. Na África, os analfabetos adultos são calculados em 100 mi-
lhões e na t\mérica Latina eô 40 milhões.

CURSOS DE ENSINO SUPLETIVO
Foram instalados, no corrente ano, 129 cursos de ensino supletivo nos

municípios componerrt es da De Lega cLa de Ensino de'Jaboticabal, Estado de são
Paulo 9 todos funcionando com inteira regularidade. Trata-se de uma realiza -- .çao digna de maiores louvores~ pelo que &la representa de esforços na árdua
tarefa de rocuperação de adolescentes e adultos que ,por motivos diversos
mão receberam os benefícios da educação fundamental na idade apropria~a •

COLlillORARCOM A GAJ'!tPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
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INSTALAÇÃO DOS CURSOS
O Ministério da Educação e Cultura e a Delegacia Regional do Trabalho

acabam de lançar, no Estado de são Paulo, de onde deverá irradiar-se para todo
o país, cursos de educação de base dos trabalhadores, os quais serão organiza-
dos nos sindicatos e associações profissionais interessados. Os cursos serão
ministrados em dois nívGis~ com a duràção de.dez meses, compreendendo 120 au -
las (três vezes por semana).

- Para a instalação dos cursos de educação de base, de primeiro nível ,
deverão os sindicatos e associações de classe proceder do seguinte modo: a) a-
brir imediatamente as inscrições, mostrando as vantagens que advirão para a
instituição, q~ando ela não abrigar em seu quadro membros analfabetos; b) le -
vantar o cadastro de sous associados não alfabetizados e convidá-Ias nominal -
mento a se inscreverem no curso; c) fixar o horário de funcionamento do curso
de forma a melhor satisfazer aos interossados; d) estabolecer a duração de ho-. ,
ra e meia para cada dia de funciona::lentodo curso, compreendendo duas aulas de
40 minutos, separadas por intervalo de dez minutos, e) fixar como limite máxi-
mo de cada turma, 24 alunos, clesdc.branelo-asempre que êsso número fôr ultrapa~
sado e r) obter, para cada t.urma, professor que esteja familiarizado com a edu-
cação eleadultos, a qual so distingue bastante, tanto em fundamentos como em
técnica da educação (Ias crianças.

Aos alunos que concluirem com aproveitamento o curso de educação de
base (lº nível) ser~o conforidos certificados expedidos rel0 Departamento Na
cional de Educação ou pelo próprio sindicato •

3RRl\DICAÇEo DO ANALFABETIS~'.íO~CATALÃO
O Professor J. Roberto Moroira, executor da Campanha Nacional de Err~

-icação do Analfabetismo, em declarações prestadas à imprensa, disse que os
reparativos para a "Operação Catalão" já têm suas bases asseguradas em um le-
-ntamento preliminar que será de grande valor para as equipes de especialistas

assuntos educacionais, que serão mandadas para. aquêle município de Goiás.
- trabalhos efetivos deverão começar no próximo mês de setembro.

~ PRECISO SER PROFESSOR
Para a prestação de bons e valiosos serviços à Campanha de Educação

lescentes e Adultos não é preciso ser titulado de Instituto de Educação,
- =ola de Filosofia ou qualquer outro estabelecimento. Nenhum título é exi-

boa vontade. Assim, mesmo sem ser Professor Vocô pode ensinar
-~s que conhecem pouco.

• •••••••••
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PROBLEMA DE ALFABETIZAÇÃO
Três milhões e setecentas mil crianças nao tiveram meios de aprender

o ABC no ano de 1957. :msses dados acentuam, de certa forma, a urgência do pr~
blema da alfabetização no Brasil. Quando todos,jovens e adultos, souberem ler
e escrever, a causa da alfabetização das crianças será grandemente facilita -
da. E, com ela, a do progresso e do desenvolvimento nacionais.

OUT~OS VOLUNT!RIOS
De quase todos os Estados do Brasil, continuam as voluntários a ate~

der ao apê10 da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. Ainda agora,
acabam de solicitar - e obter - instruções e material didático para alfabeti-
zar àqueles que precisam, as segUintes pessoas: Padre Francisco de Assis Pi -
tembeira, do Ceará; Sr. Raimundo Campos, de Minas Gerais, Dr. PeYJ Barreto
de Santa Catarina, etc. Considera-se que a colaboração do voluntariado, em
larga escala, constituirá fator decisivo para redução, em c~rto prazo, do ín-
dice do analfabetismo em nosso país.

CARTILHAS PARA ~\MAZCNIA
Cento e cinquenta mil cartilhas especiais para o ensino rural, na r~

gião da Amazônia, serão editadas e distribuídas, conformo prevê o Plano Quin-
quenal de Valorização da 1\mazônia por meio dos governos de Estados e Territó-
rios, da seguinte maneira: Acre - 5.000; l~apá"- 5.000; Rio Branco - 1.000
Guaporé - 4.000; Amazonas - 12.000; Goiás - 6.000; Mato Grosso - 10.000; Pa
rá - 19.000; e Maranhão - 15.000.

AJUDE SEU PUS
Uma hora por dia será o bastante para qualquer alfabetizado realizar

a generosa e benemérita tarefa de alfabetização de um ou mais adultos. Desta
maneira, não %penas se estará ajudando algumas pessoas a terem melhor vida ,
mas o próprio país, que se desenvolve e progride na razão direta da maior al-
fabetização de seu povo.

..- .
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NOVOS METO DOS
Segundo o convênio firmado entre o Ministério da Educação e Cul-

tura e o Govêrno de Goiás, a Secretaria de Educação e Cultura de Goiãs e a
Prefeitura de Catalão permitirão a experimentação de novos métodos de trab~
lho e ensino nas escolas estaduais e municipais daquela localidade. Será pe~
mitida, ainda, a mais ampla utilização dos prédios escolares, pertencentes
ao Estado e ao Município, para os fins educacionais da Campanha Nacional de
Erradicação do Analfabetismo, bem como a insta1a~ão de novas escolas em pr~
dios próprios ou em caráter de emergência, a fim de escolarizar tôda a popu

. -lação de 1 a 11 anos que ainda não é atendida pelo sistema escolar existen-
te.

CLASSES DE EMERG:!WCIA
Por outro lado, o Convênio possibilitará a instalação de classes

de elnergência para atend~r quer nas escolas existentes, quer em outros 10 -
cais apropriados, a população de 12 a 14 anos, que não teve oportunidade de
ensino bem como o desenvolvimento de um programa experimental, intensivo ,
de alfabetização e educação econômica, social e cívica do adolescentes e a-
dultos.

ALFABETIZAÇÃO NA RnSSIA
Na campanha de alfabetização, empreendida nos últimos 40 anos na

Rússia e que redundou ~a eliminação,pràticamente total,_ do problema do anal
fabetismo, desempenharam papel de destaque as organizações voluntárias. Em
menos de dois anos, após a formação, tais organizações contavam com um mi -
~hão e seiscentos mil membros. Em 20 anos, de 1920 a 1940, 50 milhões de ci
dadãos soviéticos aprenderam a ler e escrever. Em 1930, o ensino primário ~
ra tornado obrigatório para todos - jovens ou adultos •

...........,
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AULAS PELO RÁDIO
O Chefe do Sistema Radioeducativo Nacional (SIRENA) do Minist!

rio da Educação e Cultura, em decl~rações à imprensa, disse que, no prazo
de 60 dias, os discos com aulas grâvadas estarão sendo distribuídos por to

. -do o País e rossaltou o caráter divertido e atraente das aulas - espécie
de novelas - acrescentando que lte~pc8cialmente os adultos não gostam das au
Ias rotineiras e formais, têm verg~ha de frequentar as escolas comuns ;
não têm (nenhum desejo de culturac~lmplesmente por amor à cultura" •

ATENDEIlJiAO APELO
De Belém, como de quase todos os lugares do País, continuam os

voluntários a atender ao apBlo da Campanha de Educação de Adolescentes e !
dultos. Ainda agora, o Setor de Relações Públicas acaba de atender ao pedi
do de material solicitado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará.
Considera-se que a colaboração do voluntariado constituirá fator decisivo
para redução do índice do analfabetismo no Brasil.

CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO
Nõ Município de Jaboticabal já foram instalados, no ano letivo

em curso, cento e vinte e seis cursos de alfabetização de adultos, o que
virá dinamizar os esforços que vêm sendo feitos para a erradicação do ana!
fabetismo em sua área. Mais de três mil adultos já puderam encaminhar - se
para as classes noturnas encontrando mestres, salas e material didático
fornecido gratuitamente pela Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos
do Ministério da Educação e Cultura •

A Campanha de Educação de Adolesoentes e Adultos do Departame~
to Nacional de Educação do Ministério da Educação e Cultura se encontra à
disposição daqueles que se interessam, no Brasil, em combater o analfabeti~
mo. Qualquer esclarecimento referente a êsse assunto poderá ser obtido no
Setor de Relações Públicas - sala 1404 - 14º andar •

.........
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SIRENA
O Sr. Jacques Aubert';escreveu, num jornal de Genebra, um artigo

sôbre a utilização do rádio, no Br~sil, para combater o analfabetismo. A p~
blicação9 cujo título é o segui~te: ..:."Atualmente, o Brasil combate o anal-
fabetismo por meio do rádio", diz em certo trecho - "No dia 6 de junho de
1958, o Sistema Radioeducativo Nacional (SIRENA) foi inaugurado no Auditó -
ri~ do Ministério da Educação e Cultura no Rio. A partir dê 9 de junho, três
emissoras começaram a difundir, diàriamente, os cursos especiais preparados
no Ministério pelo Prof. Ribas e seus colaboradores,,
TI~ORTÂNCIA DOS CURSOS

r. I,.-,...,-;.K'., "~sses cursos - escreve ainda o Sr. J. Aubert - são dedicados,
atualmente à higiene, à agricultura e à pecuária, Os cursos de alfabetiza -
ção, prôpriamente ditos, começarão logo que os ouvintes incultos estiverem
habituados a ouvir os primeiros cursos. As aulas radiofônicas abordarão mais
tarde, além do analfabetismo e dos assuntos acima citados, a aritmética, a
geografia, a economia social, a economia doméstica, a religião, et~".

ANALFABETISMO EM MARROCOS

..

Desde 1956, o Marrocos lança, cada ano, uma campanha nacional de
luta contra o analfabetismo, cuja iniciativa e responsabilidade cabe, intei
ramente, à Liga Marroquina para a Educação de Base. Todos que ultimamente
têm visitado o Marrocos, vêem afixado em tôda a cidado, e mesmo naS aldeias,
um cartaz que representa o soberano em posição de braços abertos, convidan-
do seu povo a instruir-se; em cima do cartaz vê-se uma escola, para a qual
convergem homens, mulheres e crianças. Isto demonstra bem a vontade que um
povo, quase totalmente iletrado, tem de ven~Gr.

LIGA MARROQUINA
A Liga não restringiu suas atividades, apenas, ao interior do

país; preocupava-se, igualmente, com os marroquinos residentes no estrangei
ro. Assim, criaram-se dois comitês: um, em Dakar, e outro, em Paris, para
a luta contra o analfabetismo nos moios operários marroquinos •

• • • • lIt ••••••

COLABORII.RCOM A CAMPANHA DE EDUCAÇXO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
E CmJTRIBUIR PARA O PROGR~SO 00 BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO

15'



DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos

Setor de Relações Públicas
Boletim Informativo

Rio de Janeiro, 12 de agôsto de 1958ANO I NQ 147

PROPORÇÃO.DE ANALFABETOS
Fundamentados em dados estatísticos a respeito do analfabetismo

e sôbre outras estatísticas de educação que são publicadas regularmente, p~
de-se avaliar a proporção de analfabetos entre os jovens de 15 anos e mais,
aproximadamente, como se seguez percentagem global, 42 - 44%; África, 77
81%; América do Norte, 11-12%; América do Sul, 40-42%; ~sia, 60-64%9 Europa
(compreendendo a Rússia), 7-9%J Oceânia, 12-13%.

TESTES DE ALFABETIZAÇÃO
O Sr. Irving S. Lorgo, da Universidade de Colúmbia (Estados Uni

dos da América), sugere que a aplicação dos testes de alfabetização tenha
por finalidade a determinação do nível de instrução dos indivíduos em rela-
ção a três pontos fixos dagradação da instrução. O primeiro ponto - alfab~
tização simples - corresponderia à capacidade de leitura de palavras isola-
das; o segund~ao conhecimento de um vocabulário mais extenso e à capacida-
de de interpretar leituras mais avançadas; o terceiro, seria o das pessoas
que pudessem ler e escrever correntemente.

O conteúdo dos testes deve convir não só aos adultos, como tam-
bém à cultura da coletividade, sendo necessário elaborar .testes especiais
de acôrdo com o meio cultural.

BRASIL: 6º LUGAR
o Brasil, segundo as últimas estatísticas feita pela Unesco, o-

cupa, na América, o sexto lugar entre os países com maior índice de adultos
analfabetos (maiores de 15 anos). Possui 30.)00.000 habitantes com mais de
15 anos e 30.000.000 de analfabetos, sendo 51,6% a sua taxa de adultos a -
nalfabetos, o que dá 16.000.000 de analfabetos com mais de 15 anos de idade.

O país que detém o maior índice de analfabetos em nosso contine~
te é o Haití, com uma popUlação de 3.091.000 habitantes e 87,5% de adultos
analfabetos. Seguem-se a Guatemala (77,5%), a Bolívia (66;5%), Honduras •••
·(62,5%) e a Repú~lica Dominicana (57,5%).

OUTROS PA!SES
Ainda segundo os dados da Unesco, são as seguintes as populações

e respectivos índices de analfabetismo de outras nações da f~érica: Argenti
na - 17.189.000 habitantes e 12,5% de analfabetos; Uruguai - 2398 COO habi-
ta~tes e 17,5% de anamfabetos; Chile - 6 C73 000 habitantes e 22,5% de anal
fabetos; Cuba -5 362 000 habitantes e 22,5% de analfabetos; Méxi€o - •••••
25 791 000 habitantes e 37,5% de analfabetos; Vcnezuela - 5 031 000 habitaE
tes e 47,5% de analfabetos; Peru - 8 521 000 habitantes e 52,5% de analfabe
tos; e Colômbia - 11 336 000 habitantes e 47,5% de analfabetos •

.........
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Os Estados do Espírito Santo, Goiás e Ceará são os que têm
menor número de cursos; os Estados da Bahia, Minas Gerais e são Paulo
os que possuem maior número de cursos •

o

tNDICE DE ANALFABE!!,SMO
Na Europa, os índices menores pertencem aos seguintes países

Noruega, Suécia e Dinamarca. A Alemanha, com uma popu1aç~o de 68.500.000 h~
bitantes, tem um indice de 1,5~, enquanto a Rússia, com 190~OOO.OOO de habi
tantes, tem um índice de 7,5% de analfabetos. A França tem 41.900.000 habi-
tantes e 3,5% de [',du1tosanalfabetos; o Japão tem 82.900.000 habitantes e
2,5% de analfabetos.-

CANAD1: MENOR tNDICE
O país de menor índice na América é o Canadá, com uma população

de 13.712.000 habitantes e 2,"ry{o de adultos analfabetos. Em segundo lugar ,
vêm os Estados Unidos - 150. 697.000 habitantes e 3,5% de analfabetos oom
mais de 15 anos.

EDUCAR ADULTOS: UM CONCEITO NO BRASIL E OUTRO NA EUROPA
Na Europa, onde a maioria dos países tem menos de 10% de adu1 -

tos analfabetos, a expressão eduoação de adultos significa complementar a ~
ducação de base'), neste sentido, é ela planificada e executada.

No Brasil, educar adultos ainda significa antes de tudo alfabe-
tizar - que é êste o primeiro passo que se dá para ueducar adultos". A Une~
co, em monografia sôbre a educação em todo o mundo dá êsse caráter à educa-
ção de adultos brasileira e faz paralelos entre nosso'país e países da 1fri
oa e 1sia.

CURSOS DE ENSINO SUPiE'~
No ano de 1952, havia no Brasil 16.996 cursos de ensino primá -

rio supletivo com 481 532 adultos matriculados. A partir do ano de 1953, c2
meçou a diminuir o número de cursos e de alunos. Em 1956, existiam 11 196
cursos com 249 068 alunos matriculadós.

-sao

• • • • • • • • • • •
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ENSINO POR CORRESPOND~NCIA
O ensino por correspond~ncia é possível em todo o país cuja po-

pulação saiba ler e escrever e o correio funcione com eficiência.
Na Suécia, há três grandes escolas por correspondência nas quais

estudam mais de 100 000 alunos. Duas delas são mantidas por particulares ,
enquánto a terceira, a Breveskolan, pertence aos sindicatos, às cooperati -
va s de ensino 'o à A.B.F.

PARTICIPAÇÃO ,DOS SINDICATOS
Complementando a ação das escolas suecas, os sindicatos progra-

mam conferências e mesas-redondas, com empregadores e representantes ofici-
ais, versando sôbre os mais variados assuntos de interêsse geral ou especi-
fico. As súmulas são reunidas em volumes e depois distribuídas entre todos
os interessados, nos cursos por correspondência.

TRABALHADORES SUECOS
Em 1956, havâ,a 220 000 trabalhadores matriculados nos cursos ,

especialmente olíaJoJ p8ra êles, em todo o território da Suécia. A educação
dos trabalhadures s'Jecc.'sófeita por meio de círculos ou grupos de estudos,
que, durante o ano d.e J.956, somavam 45 000, aproximadamente.

A insc~";'ç;';:0~nos cursos por correspondência, é feita por meio
dos sindicatos, cLuoo s pol'::ticos,associações de consumidores e movimentos
da juventude. A matrrc~l~ é facilitada e uma parte das despesas é coberta
pelas entidades a que ?G~tence o aluno.

,}

EDUCAÇÃO PELO RÁDIO
A finalidade do Sistema Radioeducativo Nacional (Sirena) do De-

partamento Nacional de Educação é penetrar no interior do país de modo a f~
cilitar ao homem do campo, principalmente, as bases gerais para um aprendi-
zado mais fácil e em horários acessíveis.

As irradiações estão sendo feitas na seguinte ordem de horário
e de emissoras: PRA-2 entre 14 e 14,30 horas, 800 quilociclos, em ondes mé-
dias; PRL-5 no mesmo horário anterior, 5 990 quilociclos em ondas intermedi
árias; PRL-2 em ondas curtas, 11 950 quilociclos. A esta última ficou rese~
vada a tarefa de realizar uma série de programas para os chamados cursos b~
sicos, em dois horários diversos de 18 às 18,30 e de 20 às 20,30 horas.

t •••••••••
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SIRENA
A revista Plana do Serviço de Educação Ibero-americana (OEI) publi-

ca em determinado trecho: "Brasil - Cêrca de 60 estações radiofônicas estão
sendo instaladas no país ~em como aparelhos receptores em lugar~s previame~'
te escolhidos com o fim de iniciar, em breve, o Sistema Radioeducativo Naci~
nal (Sirena). As aulas de alfabetização e cultura1geral obedecerão aos mais
modernos métodos radiofônicos e pedagógicos".

~,,-..o"""" •.•••• ~ .-.

2 000 CURSOS
Plana, em outro tópico, divulga: 1tBrasil - Para o ano letivo inici~

do no mês de março passado, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adul -
tos instituiu 12 000 novos cursos. Desde o comêço da dita Campanha, há mais
de 10 anos, estiveram em funcionamento l32.~07 cursos em aulas noturnas!!.

.~

CURSO DE ALFABETIZAÇÃO

~

As Obras Sociais da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, participan-
do da patriótica e benemérita Campanha de Educação de Adolescentes e Adu1 -
tos, instalou um curso, sob os auspícios do Ministério da Educação e Cultu-
ra. ~sse curso noturno jáoonta com determinado número de alunos e as aulas
são ministradas em salas, construídas nas depcndênciasda referida igreja.
A Campanha congratula-se com mais essa iniciativa, a qual ajudará a diminu-
ir o número de analfabetos do país.

"

,_r_O ,..

. ,

CERTIFICADO DE ALFABETIZAÇÃO m~YillRROCOS
A Liga Marroquina para a Educação de Base e Luta contra o Analfabe-

tismo, nmna sessão realizada em 1957, participava que o Ministro da Educação
Nacional concedia 'Um "Certificado de Alfabetização" COr.lO recompensa dos es-
forços de todos aquêles que haviam seguido os cursos da luta contra o anal-
fabetis~o. No momento, o Serviço de Educação de Base, ligado ao Ministério
da Educação Nacional, propõe desenvolver uma nova campanha e encetar o 22

ciclo que proporcionará a todos que já foram alfabetizados, o certificado
do curso primário •

"- ,,~..--.-

\;. .
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Todos os paises se preocupam com o problema da alfabetização. Na Es-
panha , o Decreto c.e j 0-3-9/~8 cria o Conselho Nacional de Luta contra o Anal-
fabetismo e haiJi:',:;.t? os concelhos municipais eloensino primário a consti tui-
rem-se em concelhos locais de luta contra o analfabetismo.

:SsBe Conselho, mais tarde, determina os principais meios de
contra o analfabetisrno:classes especiais de alfabetização de adultos; esco -
Ias· temporárias pê',ra. é'. população dispersada; e escolas ao ar livre e interna
tos de alfabetização •

...,açao

..... -.- _ ...-- . ANO I Rio de Janeiro,lf de agôsto de 1958 N~151

.:-
~S H~.sT(jRIASEM QUADRINHOS A SERVIÇO DA ALFABETIZAQEo

O uManchester Guardian", órgão da imprensa inglêsa, que há algum te!!:.
pc se ocupa com os assuntos relacionados com as histórias em quadrinhos, pu-
blicou um despacho procedente de Jork, Grã-Bretanha, nos seguintes térmos
"O Reverendo HéG'O·.;(S Morrit; declarou que as revistas de histórias em quadri
nhos são USadCl.S3:1 várias escolas como vpcnt e de le::tturall, isto é, as gravu
ras removem a maior dificuldade no ensino da leitura~ ou seja, o desinterês-
se pelos tomas dos livros de alfabetização".

." "

~~NHAS DE ALFABET]~~ÃO NA ESPANHA

. ,

COLONIAS DE ALFABETIZAÇÃO
Dos três meios de ação contra o analfabetismo7 usados na Espanha ,

que mencionamos-acima, aquêle que dá molhores resultados é constituído pelas
colônias de alf.abetização.

As colônias são internatos, instalam-se no campo ou em pequenas loc~
lidades, ganham todo o material necessário e a estrada é gratuita. Grupos de
moças e rapazes de treze a dezesseis anos, num período de 30 a 40 dias, vão
para lá a fim de receberem ensinamentos de um professür, encarregado das
classes de alfabetização e da cultura elementar.

- .
•• .1.••. _ •.• \...•.. _ ...•..---'--

CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS DO C.R.E.B.
Recentemente, a Prefeitura Municipal de Colatina, Espírito Santo, r~

conhecendo os benefícios que está trazendo àquela comunidade o Curso de Alfa
betização de Adultos criado pelo Centro Regional de Educação de Base, o qual
funciona no próprio terreno dêste, oficializou essa entidade de ensino, con-
forme Decreto n9 1386.

. .
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~~ CO}~A O ANALFABETISMO
Dá:Associação RUral de Cariré,no Estado do Ceará, recebeu o Setor de

e.lações Públicas da Campanha de Educação eleAdolescentes e Adultos um ofício
~~~sando e agradecendo a remessa de material didático e solicitando, se possi

o envio de mais alguns livros, o que foi prontamente atendido por êsse

~~AÇÃO DE ADULTOS NA RUSSIA
Na Rússia, até 1919, dominava o analfabetismo; foi, então, promulgado

ecreto pelo govêrno soviético que visava sua completa erradicação. Daí,
iante, a campanha pelo ensino da leitura e da escrita aos analfabetos mui

- se desenvolveu.
Finalmente, em 1930, outro decreto do g9vêrno soviético tornava obri~

"'~rio o ensino primário.

~ NA RUSSIA
Atualmente, na U.R.S.S., a educação d€adultos está organizada do se -

inte modo: a) escolas secundárias de 1 classes e de 10 classes para a juven
e operária e a juventude rural, e escolas para adultos; b) escolas de en:

5;r? secundário por correspondência para adultos; o} cursos diversos para a -
~~:tos (cursos profissionais e técnicos; cursos de línguas estrangeiras, ete);
~ ~epartamentos e faculdades, dando um ensino por correspondência, assim co-

cursos noturnos, seja no quadro de estabelecimentos especiais de ensino se
dário e de ensino superior seja no 4e instituições autônomas.

~1JALDO VOLUNT!RIO
o Setor de OrientaoÃo P.dagógica da Campanha dê Educação de Adolescen-

~es e Adultos está preJ"rando novo tipo de material didático, especialmente
iedicado ao voluntariado,'que deverá trabalhar, êste ano, em todo o país. Ca-
"3. professor receberá um "Manual do Volunt~riott, que explicará, lição por li-
ão, a matéria contida nos "Guias da Educação Fundamental para Adultos", em

~úmero de dois, um para cada série •

• • • • • • • • • • • • ft ••• t •
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\GUATEMALA: CARTILHAS DE ALFABETIZAÇÃO
No informe do Instituto Indígena Nacional de Guatemala de 1957 mani-

festa-se que, por solicitação do professor Reinaldo Alfaro Palaeios, por meio
do Ministério da Educação Pública, fêz-se a revisão final e pôs-se em condi -
ções de linguística, pedagógica, antropológica e artística a cartilha "Leitu-
ra e escrita iniciais em idioma ixil", cujo autor é o ~esmoProf. Alfaro Pala
cios, como um estírnglo aos autores nacionais que produzem obras de tal enver-
gadura na pesquisa e aplicação de métodos modernos para a educação da criança
indígena.

..-- . .,~'}~-."-

'." ." ..•.

,"

~ __"'V"- . Esta cartilha ficou, finalmente, em condições de ser publicada com a
valiosa ajuda científica dos membros do Instituto Linguístico de Verão, G em
Guatemala.

•• ,' o"

ALFABETIZAÇÃO TOTAL DOS POVOS DO ESTADO DO MEXICO

~l~~."~c.:...~;"..,..~ .
Nos povos de La Venta, Município de Jotitlan o Santa Ana da Ladera ,

Município de Ixtlahuaca, do Estado de MéXiCO, alc~çou-se a total alfabetiza-
ção dos povos vizinhos, realizando-se as respectivas provas finais do presen-
te ano letivo.

.:,." f-

Os ensinos distribuídos aos iletrados que ainda existiam nesses po -
vos, estiveram a cargo dos professôres rurais: Carlos Yerene López e Quintin
Galindo Vargas, -da XIII zona escolar no Estado do México.

.;.

;~ .-...
-, ~ - ;~..

.t {i ••••• EXERCITO CONTRA O ANALFABETISMO

·~~,t, !~Â!)',f::-.·,
' .•.:

Do 119 Regimento de Cavalaria da 9a. Região Militar, Ponta Porã, Ma-
to Grosso, recebeu o Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de A-
dolescentes e Adultos um oficio solicitando a remessa de inúmeros exemplares
dos seguintes li'VTos: Segundo Guia de Leitura nSaber"?ttGuia de Leitura", "Ca-
derno de !ri tmética"; "Viver'·!;e IIMarandubatl. Tal pedido, foi imediatamente
providenciado por êsse Setor •

•.•• c.•• ···:-·" ..

.- .! ':
• "a ~ , •• ~f.\·~
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LUTA CONTRA O ANAI,FlLiJETIS1\fiONA NIGERIA DO NORTE---.---... ._-_.~--'-'

:'

A luta con tra o analfabetismo na Nigéria elo Norte constituiu uma das
parte s elaCampanha elo Educ ação eleAdultos t tendo sido grande a sua extensão e
consolidados os r3sí.lltados. Em 1954, cêrca de 48 000 pessoas aprenderam a ler
e a escrever na rc~giã0 em aprêço, e espera-se atingir, posteriormente, a ci-
fra dà 50 uoo tocbs os anos.

EE': I'alaç~íoàs estatísticas de alfabetização, em 1946 contavam-se, si
merrte umas ~-)OO classes, para o número de 12 500 inseri tos; agora, existem •••
5 000 classes e 125 000 adultos que nelas aprendem a ler e a escrever.

,'

r

"

EDUCACJ:O DE ADTJITClS l'JO URUGUAI---",,",-_.__ ..._----,------....;;.;=

.• r'

Levanta.mnntos estatísticos levados a efeito no Uruguai revelam que o
analfabetismo nesse país5 não se computando as pessoas Jilaioresde 50 anos e
as crianças que nãc dtingiram a idade e scoLar-j é de apenas 3'/0.

Entro os op0rários que trabalhao em estabeleci!!lentos filiados à. Câm~
ra das Indústria.;::;nã0 foi encontrado nm só iletrado, enquanto entre os empre-
gados nos demais estab01oci~entos industriais a taxa elevou-se a 6%. O analf~
betismo entre os c.;.Qult;osvaria segundo a região: pouco Dais de 2% na capital,
subindo até a 7% nas ci.dades elas províncias, atingindo 10% nas zona s suburba-
nas. Nas rogiões agrícolas é de 12'/0, e de 13% nas de criação de animais. As
regiões fronteiras a;resentam um índice mais elevado, com 18 a 20%.t:

--
SÃo PAULO COLABORA COM 11. CAMPANHA

,

De todos os pontos do país, como tem divulgado êste Boletim, surgem
man:i.festações de apoio e estímulo à. Campanha de Educação de Adolescentes e A-
dultos. A Confederação Católica Diocesana da cidade do Bragança Paulista, de
são Paulo, acaba de diriGir um pedido ao Chefe do Setor de Relações Públicas
solicitando a remessa de material didático destinado aos alunos dos cursos de
educação de adultos mantidos pela referida instituição. O pedido em aprêço me
receu a atenção devida por êsse Setor.

~:.

-.
i-

- ,
"

. '
AP~~G li.TODOS

A todos os brasileiros, a C~panha de Educação de Adolescentes e A -
dultos faz um apêlo no sentido de colaborarem na luta contra o analfabetismo.
Todos os que sabem ler e escrever devem pre~tar seu apoio a essa verdadeira
cruzada em prol do progresso e do desenvolvimento nacionais.

fi ..••••. , •• ,

••••••••••••
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z;"JGAÇ.ÃO I'E ]3àSE ..----~.-:.---...:-_ ..•._. __ ._.. ,

Er. l:::l~S;;-8()'3 países, a imensa! tarefa que constitui a luta contra o a
<ll(';~.bt:,.:;is:K :'!,~.r3ú", se r aquela que se impõe, em primeiro lugar, em maté:r-ia cl;

3é'_uc~l,çãccL e.cuJt JG., ..'.\. -:hüsco elaborou dois programas a êsse respeito: um,
..•~t:"tulaé'_-l - ~;;:_uú.'yêç de Base, que diz respeito às ncce s sá.âade s das regiões
€SC:r:'lt;i\iê:'-'; \~rJ:?; 'or .. 3'.121. ::laioria, as pessoas não sabem ler nem escrever; o ou-
-ro: rd:nt ..,r( '\ jJ'':''1.<08;:a0 da Adultos, tem por fim multiplicar ocasiões que po!.
·bili·~GIT!. ,. :~c::<mirç,lrlrr.ento educacional nas coletividades, que já possuem a-

qt;.elé\ :~~:S·~~.l:;a:~~~ ~r-:m3r.!.t~ro

__ g;JE ~l:1} A _,:!:·1,~·2C;9?

;, 'u:,,':?cr ·l.:81:". j.o r fi.'ll provocar entre os povos um entendimento mais
~rOrUndi) de' mnr.do '.':>1 ~(; 'riV'3r.1. Não só faz parte de suas atribuições de infor

r-Ee corv r~(J :; ··lf:C.d.:r, A ela cabe, taUlbém, efetuar as pesquisas, preparar
•.S nateri.1.:'2~ :.lgd.::j.,~.. .L· r:unferências e reuniões de especialistas, de ter re
ursos po s scvo.i e :)a2·1.)~tcr dos povos do Universo que lhe tragam sua colabor!!,
iio 8ficaz.

PF.r::1. é.'.:;, J~,',::!I: ;:; seus obijetivos, a Unesco tem nece safdade da colabora-
çao (-fe-"ivé., J.~)8 ,::'~::.'ig');,'lv,;S da Educação de Adultos 4.e todos os países. Ela os
com-Ida a cont::6'J':ir j.ar-a o enriquecimento de seus serviços de informação e ~
.z.ilizar as su..s ]0ssi1ilidades como centro de permutações.

~SCCLASNARUSSIA

Na, húss::.a9 c•.,-~e, ano que passa, os serviços de educação popular a
brem nur.ercsas oscclr,u ~ara a juventude operária. No ano escolar 1956-57, só
na Rept)Jlü~a S0vis-cicd. Pederativa Socialista, havia 3 451 escolas da juventu-
~e operária e 3 '154 8scolas e cursos para a juventude rural, frequentados por
987 000 alunos.

ClBSCO ~ ANALFA3E'I'rSMONOMUNDO--_ .._- -~---_.
S~gundo recente inquérito realizado pela Unesco, os países da ~sia

C6nt~?:.. coirbam com um têrço dos 700 milhões de a.nalfabetos de todo o mundo 7

~nquanto um quarto daquele total encontra-se na ~sia Oriental. Na América Cen
t:r-al~e na América do Sul vivem 40 milhões de adultos analfabetos. Outros 20
=ilhões acham-se na Europa Meridional. E o restante da p01u1ação iletrada en-
contra-se em outros países da Europa, da Oceânia e - em sua maior parte ~ na
áfrica. . .

COLABBRARCOMA CAlf~ANHADE EDUCAÇÃODE ADOLESCENTESE ADULTOS
E CONTRIBUIRPARAO PROGRESSODOBRASIL E A FELICIDADEDE SEU POVO
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ANALFA:BETISMOS NOS CONTINENTES
i

A Unesco está divulgando as cifras oficiais de alfabetização em todo
o mundo. Os números relativos, por Continentes, segundo as estatísticas da-
quele órgão das Nações Unidas, são os seguintes: Africa - de 77 a 81%; Asia
- de -60 a 64%; América - de 40 a 42%; Oceânia - de 12 a 13%; e Europa - de
7 a CJfo.

CIFRAS DE ANALFAl3ETISMO
Segundo os últimos levantamentos processados, o país latino-americano

que detém o índice mais elevado de analfabetos é o Haiti com 87,5%. Seguem-
se Guatemala com 77,5%; :Bolívia com 66,5%; Honduras com 60,5%; República Do
minicana com 57,5%; Peru com 52,5%; Colômbia e Venezue1a com a mesma percen
tagem de 47,5%; México com 37,5%; ebiittJJ OU~'~pat&8 O~ 22,5%; Uruguai -
com 17,5%; e, finalmente, a Argentina com 12,5% apenas de analfabetos.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS NA TCHECOSLOVAQUIA
Os programas educacionais que facultam aos adultos melhorar sua ins -

trução sem abandono de suas obrigações t~~, hoje em dia, grande aceitação
na Tchecoslováquia. As administrações governamentais, assim como tôda a po-
pulação, demonstram um grande interêsse pela elaboração e execução dêsses
programas. Nos anos de após guerra, a inscrição dos adultos nos cursos de
ensino geral, profissional ou universitários cresceu enormemente.

.-

AINDA NA TCHECOSLOVÁQUIA
Para os adultos rurais, as atividades escolares são organizadas de m2

do que os alunos só tenham contato com o professor uma vez por semana, para
então conversarem sôbre as questões que forRm estudadas durante tôda a sem~
na. Esses centros de consultas são instalados na chefia do distrito ou nas
próprias emprêsas. A duração dos cursos pode ser prolongada ou reduzida de
um ano, segundo osconhecimentos e as necessidades dos alunos •

.- .

COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
~ CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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A UNESCO E A EDUCAÇÃO DE ADULTOS
O ponto comum, mais aparente, entre a Educação de Adultos e a Unesco

é o fato de que mna e outra empreenderam a longa tarefa de elevar o nível i~
tclectual do público. Naturalmente, elas encaram esta tarefa sob ânôulos di-
ferentes: a Unesco funciona como organização internacional, enquanto que a!
ducação de Adultos é obra.de agrupaoentos nacionais.

AN.~ZONASCONTRA O ANALFABETISMO
o Set'orde Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes

G Adultos do Departamento Nacional de Educação recebeu da Casa do Estudante
da União dos Estudantes Secundários do Amazonas um ofício solicitando a re -
messa de numeroso material didático. Tal pedido foi imediatamente atendido'
por êsse Setor.

ALFABETIZAÇÃO NO 1mXICO
O Govêrno mexicano intensificou a luta contra o analfabetismo no cor-

rer dêste ano. Há, no México, atualmente, 3 400 centros e escolas de alfabe-
tização; outros 480 seriam estabelecidos em colaboração com governos estad~-
ais. Por outro lado, deverão ser criadas 15 novas missões culturais rurais e
duas missões culturais móveis. Já existem cêrca de 100 missões culturais
dos dois tipos - em plena atividade no pais.

LUTA UNIVERSAL
A Unesco e a Organização Internacional de Trabalho eolabo~am na exe-

cução de programas de educação operária, por meio de filmes e outros recur -
sos áudio-visuais, com os mais diversos países do mundo. Um quadro global da
situação é levantado, periÕdicamente, por ambas as instituições, com o obje~ ,
tivo de dar mais vigor à luta universal do homem contra o analfabetismo. As
medidas adotadas no Brasil - onde a -Campanha de Eduoação de Adolescentes a!
dultos é, rigorosamente, levada a cabo - estão sendo, assim, devidamente a -
preciadas por essas organizações •

. ., ..... ,
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QgNCURSO DE OBRAS EDUCACIONAIS PARA NEO-ALFABETIZADOS

A Co~issão Julgndora do Concurso ~e Obras Educacionais para Noo-Alfabe-
tizados~ designada pelo Senhor Diretor-Geral do Departamonto Nacional ~o Educ~
çno do Ministério da Ecucação e Cultura, para julgar 6~ trabalhos onquadrados
no temaIlEclucacionalProfissional •••apresentouose.guinte julgamento:

iº lngRr - Nonh~ trabalho alcançou o mínimo de 80 pontos.
2~ l~g[l.r - :iMRrio, o operário padrão 11 (Psoudônimo - Seb'Unc1oPinhoiro).
3f1 lugar - "Higiene" (Pseudônimo - Matuto)

~I@AÇÃO DO AN~1FABETJSMO EM TlllBAUBA

o Coordenador c.a Campanha Nacional de Erraclicação de lu~àlfabetisf:1o, em
declarações prestadas à imprensa, informou - liA experiência de orradicação do
analfabetismo no municí:fio lX)rnambucano d.ê Tir.1baúbaprossegue QD ritmo acoleri!
do. A primeira escola especial para crianças já tem sua construção adiantada e
Laspõe de cinco salas <10 aula, com capacidade para 400 alunos, em dois turnos.
Até o momento, ° projeto de Timbaúba já conta com 18 classes efetivas para a-
dultos, somando 750 alunos.

Timbaúba ~ o segundo município, de uma série de cinco, incluídDs no Pla-
no-Pilôto elaborado pelo ]finistério da Educação e Cultura.
ALFABETIZAÇÃO NA tN~

Apesar dos esforços, tanto públicos· como particulares, o analfabetismo
na Tndd.a continua s611\.10 1't:,1 grande pr cbIema , O último recenseamento, 1951, mo!!.·
trou-nos que, sÔbre os 360 milhões ele habitantes (lo:1aís, 82% ainda são ile -
trados; a maioria vivendo n~s cinco milhõos Qe aldeias que constituem a verd~
deira Tndd a ,
MINAS GERAIS CONTRA O ANALFABETISMO

o Setor de Relações Públicas da Campanha ~o Adolescentos e Adultos do
Departamento Nacional de Educação recebeu das Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S.A., Belo Horizonte, um ofício solicitando a remessa de numeroso materi-
al didático. Tal pedido já foi providenciado por êsse Setor •

••• •••
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f3TJTÇA ; };íJsnT(' C'CT\1"~P'C::MJ
_ •••••••• __ .~,._ .•••••••• ., •• _ ' __ .41.

Ne ')·_::rqé;.~ ccmo .1~ ..r:tô1.Íoriaelos outros países da.Eur-cpa, o ensino come.!:,
. - ~, . f" I" F.' t t" . d:.:.'.êc.t e 2. :;>',.c.::; rat'p. ,)~',s!nl) jro ~S81.0n::t• ..XJ..S em r-os tl;l)OS 0U graus e

ens í no e(,'i:n~·._.:._.<L ~ 'Lº ,. h l~Lc)b, cor:rplG':lcntcrprof'Ls e Iona l ou ele aprendizado•• - -. s..' • 6 ,. .. . ". ~ "k l'c(m"rc..I.a~'9 .-C..' '.> :-,:. 1._.;/>08 ~:;o:::'scnana , de po'í s do 1l.ora::':':J.o no tra'Ja lia, com a.
- 8 •c~1.;.ra;r"J(.I) j ancs, ~)~o:r':i, OE' }:.~:(m~de 15 a 1 anos. 2Q •• A escoLa aecundâz-La

de cor- :I'r.!10 1 ü::1v .:.~,m~~;}1)t0eu :f'::nn.3n:.1o uma seção da asco La carrtonal . Cursos
·:1.0 2,' 3;, 4 ou :;é.U;")S, (: 'F. .1'~\ t: y: :".:çõvi3 por scmana , par-aalunos entre 15 a
10 A.J.wG~ 3º - O ):'lfõi;."ll. ;3q,t..2~ C:::, (ie grau univcrsit~hi(; ~ eaceLae (~eestudos su
::c-.r::.'J:~'ê!é C0S:J'·0.i2,~,<;' ,,·c. 1··'.~·l.ilêtac1es'~c')nômice.s e sociais' das universidades.
··E~.T·:;rcp • -r, .' -"'r, ',Tr-, 'c', -- _.. -,'.,. D '"" .,-.'!~.~~:?_.~__:::....:':!.:<-,_C""~1-\~~.~.l:~.~Ni~.~IO_,Al.JE .ê;DUC.I..Q_AO

(J F.sfrité-riuInternacional ele Eclucação, criado em Genebra. em 1925, é
t.ra :a:sti tuição intergovernamental cu ja finalidade é servil' de centro ele in-
Ierwação a tudo que concorne à educação, a.fim de cada país se sinta estimu-
lado a beneficiar-se com as experiências dos out~os países. Encontramos, nes
se centro, várias publioaç;es sôbre o ensine - Publicações não periódicas ;
Boletim trimestral, Anuário Internacional da Educação e do En$ino, Serviço
Bibliográfico, etc., um Serviço de Comunicados à imprensa pedagógica, uma Bi
blioteca e, também, Coleções documentárias.

UM CENTRO DE EDUCAÇÃO DE A!>ULTOS; :BIBLIOTECA DE ALMlmIA·
• ) J

Em 1947, foi criada na Alméria, capital da província do mesmo n~~ a
mais meridional da Andaluzia Oriental, na Espanha! uma Biblioteca Pública
que hoje conta com imíméros volumes c exerce uma incont0stável influência na
vida artística e cul'~ural da prov:!ncia; tornou-se o prinoipal Centro ele Edu-
cação de Aflultos.

Ao Lado elos livros, os aNxilia.res áudio-visuais mais eficazes são ut,1
lizados para a obra de difusão cultural: filmes, quadz-os, rádio, teatro, ma-
rionetes, gravações, ete.

ESPANa! : LUTA CONTRA O lIltALF .ABETISMO+
o Conselho Nacional de Luta contra o Analfabetismo, na ESpanha, não

se satisfaz com uma alfabetização puramente mecânica dos adultos ;.ê~e exige
que lhas proporcionem os conhecimentos e os hábitos indispensáveis a sua in-
tegràção na comunidade. A luta contra o analfabetismo é sempre completada p~
Ia exposição de um programa cultural, e oS adultos, que conseguem a.ssimilar
êste programa,. recebem um ce:rtifica.dode estudos primários •

..............
COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADUVrOS
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ALFABETIZAÇÃO NA 1NDIA +
Ante~ ~o aparocimento das emprêsas de treinamento das coletividades h~

via1 na 1ndia1 cêrca de 40 000 classes de alfabetização onde perto de 400 000
pessoas aprend âam, cada ano, a ler e ~screver. As organizações de treinamento
das coletividade~ awnentaram &onsideràvelmente esta cifra. Perto de 7 000 no-
vas c}asses, agrupando 89 000 ouvintes, foram criadas durante seu lº ano fre~
xistência, e no môs de dezembro de 1953, as organizações em causa tinham ass~
gurado o funcionamento de 75 000 classes de alfabetização com mais de 600 000
alunos.

SÃO PAULO COLABORA
o Setor de Relações Públicas da Campffi1hade Educação de Adolescentes e

Adultos do Ministério da Educação e Cultura recebeu um ofício da Confederação
Católica Diocesana da cidade de Bragança Paulista, são Paulo, solicitando a
remessa de numeroso material didático. O pedido já foi providenciado por êsse
Setor.

A UNESCO E A EDUCAÇÃO DE ADl]LTOS
A Conferência Geral da Unesco (México-1947) deu, em seu programa de e-

ducação, una prioridade ib~al aos seguintes pontos: 1- Educação de Base; 2- E
ducação de Adultos; 3- Cooperação com as universidades; 4- Estágios de estu -
dos práticos sôbre a educação; 5- ::Jesonv01vimento, nas escolas primárias e s~
cundárias dos "Estado s Membros!!~ elacompr-oensao orrt ro os povos pelo ensiname!!,
to do que são as Nações Unidas- e suas instituições especí.a'lí.aadast 6- Melho-
ramento de manuais e do materia~ eluensino.

COMBATE AO ANALFABETISMO PELO RÁDIO
• Várias tentativas tom sido realizadas para combater o analfabetismo ,

por meio do rádio, na América do Sul. A Colômbia foi o primeiro pa í s a atacar
êsse problema, em 1947, com a iniciativa do Padre P. José Salcodo. As escolas
radiofônicas disp,)em, hoje, naquele país, elemais do 70 000 receptores e ati!!
gem a um milhão de alunos entre crianças e adultos.

No Brasil, ,d0~cis de muito esfôrço, foi inaugurado no Auditório do Mi
nistério da Educação e Cultura, no Lia 6 ele junho de 1958, o Sietema Radioedu
cativo Nacional (Sirena), que já se encontra em pleno funcionamento •

• • • • • • • • $ •
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ErucAgÃO DE ADULTOS: EL SALVADOR -i--
O Departamento de Alfabetização e Educação de Adultos de El Salvador,

propõe o seguinte:
lº - A alfabetização da população salvadorenha;
2º - A elevação do nível cultural dos alfabetizados proporcionando

lhes conhecimentos sôbre higiene, trabalho, civismo, saúde e outras matérias
que assinalem as leis ou regulamentos, com o objetivo de dar aos salvadore -
nhos um conceito de seu papel na sociedade, de seus direitos e de seus deve-
res;

3º - Despertar no povo um espírito que esteja em harmonia coma nova
época democrática que inicia a República e capacite o povo para participar ~
tiva.mente nas grandes emprêsas de super ação econômica, social e cultural
que a Pátria reclama.

CONCURSO DE OBRAS EDUCACIONAIS PARA NEO-ALFABETIZL.DOS

-

A Comissão Julgadora do Concurso de Obras Educacionais para Neo-Alfa-
betizados, designada pelo Senhor Diretor-Geral do Departamento Nacional de !
ducação do Ministério da Educação e Cultura, para julgar os trabalhos enqua-
drados no tema "Educac í oneI Profissional", apresentou o seguinte julgamento:

lº lugar
2º lugar -
3º lugar -

Nel~um trabalho alcançou o mínimo de 80 pontos.
"Mário, o operário p9-drão" (Pseudônimo - Segundo Pinheiro).
"Higiene" (Pseuô.ór.í.rao - :Hatuto).

APE'JLOA TODOS
A todos os brasileiros, a Campanha-de Educação de Adolescentes e Adul

tos faz um apêlo no sontido de colaborarem na luta contra o analfabetismo
Todos os que sabem ler o escrever devem prestar seu apoio a essa verdadeira
cruzada em prol do progresso e do desenvolvi~ento nacionais.

surçA: ENSINO qOMERCIAL
Na Suíça, como na maioria dos outros países da Europa, o ensino come!:

cial é a ponte para o ensinCl profissional. Existem três tipos ot\ graus de
ensino comercial: lº - A escola corap Lemen t ar' profissional ou de aprendizado
comercial, de 8 a 16 lições por sem~na, depois do horário de trabalho, com a
duração de 3 anos, para os jovens ~e 15 a 18 anos; 2Q - A escola secundária
de comérCio, independente ou formando uma seçio da escola cantonal. Cursos
de 2, 3, 4 ou 5 anos, com 30 a 36 lições 'por semana, para alunos entro 15 a
19 anos; 3º - O ensino superior de grau universitário: escolas de estudos su
periores comerciais ou faculdades econômicas e sociais das universidades •

__ ~'4-~49-·""~~'P~':"''.t····--- ••~~ • • • • • • • •
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:MUNIC1PIOS CONTRA O llJ.lTALFABETISMO

Mais dois novos muni.ípios foraq eS801hidos - Santarém, no Pará, e
Rio Pardo, no Rio Grande~do Sul - para uma experiência de combate ao analfa
betismo, pela Campanha Nacional de Erradieação do Analfabetismo.

A escolha dêsses municípios foi porque cada umdêlos tem vida social
e econômica completamente diferentes, proporcionando, assim, à Campanha da-
dos exatos sôbre qual o tipo de ensino que deve ser aplicado nas diferentes.....rogJ.oes.

EDUC.AÇKo DE ADULTOS: RECUPERAÇÃO DOS PENITENCIÁRIOS -+
No 11 Congresso Nacional do Educação do Adultos, realizado recente -

mente nessa Capital, vários trabalhos apresentados por educadores de todo o
Brasil foram aprovados. Dentre êles, figura a tose de um professor paulista
do oorpo docente da Casa da Custódia de Taub'e.tõ- liA educação de Adultos em
~stabelecimentos ponais".

A/'EDUCAÇÃP~ DE ADULTOS Elí ESTABELECnmIIYTOS PElfAIS
/' L .> /._

A comissão quo deu parecer sôbre essa importante contribuição, assim
a definiu: liA tese preconizag 1 - assistência a cada internado para levá-Io
de volta como mombro da sociedado livro; 2 - desenvolvimento de sua person~
lidade e habilidade para o trato futuro na viela social, 3 - dar-lhe um ní -
vaI de educação superior ao que possuía antes; 4 - mantê-lo a par das ativi
dades hQaanas por meio de cinema, jornais, rádio, otc., 5 - fazê-Io acompa-
nhar a vida econômica para que não se surpreenda, quando livre, com o valor
sempre crescente das utilidades.

ATITUDE MERITdlUA

'"'-

Na capital do Estado do são Paulo, a Profa. Darei Rodrigues da Silva.,
residente na rua Dr. João A. de Lima, nº 152, casa 4, no Brás, solicitou e
obteve do Serviço de Educação de Adultos insiruções e material de propagan-
da para a organização de um curso de ensino supietivo, que vai instalar e
reger no grupo escolar IIRosa Dordaltl daquele bairro, contando já com 33 a -
lunos insoritos. O S.E.A. apoiou e aplaudiu êss& digno exemplo •

• « ••••••••
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SIRENA: EDUCAÇÃO DE ADULTOS PELO R.•UlIO
O Sistema Radioeducativo Nacional - Sirena - vem promovendo a irradi

ação de cursos básicos de cultura popular desde 9 de junho, por intermédio
da Rádio Ministério da Educação. Já foram transmitidos os seguintes cursos:
Ecl.ucaçãoSanitária, com vários programas, entre os quais "Doenças contagio-
sas", uVeneno de cobra"; "Aplicação de injeções", etc; Agricultura e Pecuá-
~, com os temas nSelecionar semente tem ciência", "As plantas comem e be-
bem'~, "O alimento das pâarrta s" e muitos outros.

O programa tem merecido os maiores louvores como valiosa iniciativa
à educação de adolescentes e adultos.

\
ERRADICAÇÃO DO liliALFABETISMO '\

..

Cinco foram os municípios escolhidos para a primeira etapa dos trab~
lhos do Plano-Pilôto de Erradicação do ~\nalfabctismo. Preliminarmente, sur-
giram os de Leopoldina, em Minas Gerais, Timbaúba, em Pernambuco, e Catalão
em Goiás. Posteriormente, os de Santarém, no Pará, e de Rio Pardo, no Rio
Grande do Sul. .

Em todos êsse's municípios, a Campanha .visei.atingir aos escolares
de nível primário, entre 7 e 12 anos, tendo também cursos especializados p~
ra alfabetizar adolesoentes e adultos, entre 15 e 25 anos.

O EXmRCITO E A EDUCAÇÃO
Mais uma prova elo interêss& do Exército Brasileiro pela educação a~

caba de ser dada pela sua Diretoria-Geral do Ensino com a publicação, ora- ,

iniciada, da revista "Subsídios Pedagógicos", oujo programa é o seguinte :
1 - difundir-o pensamento da Diretoria-Geral do Ensino quanto às questões,
fundamentais: currículos 1 programas, métodos, medidas e pesquisas educacio-
nais, estatística e administração escolares; 2- recolher e difundir a opini
ão e a experiência de todos os que tratam do ensino, de modo que a novel pu
blicação seja um auditório em que o debate conduza a convenientes atitudes,
em face dos valores educacionais e das téonicas pedagógicas mais eficazes;
3- manter o pessoal do ensino informado sÔbro o desenvolvimento do processo
educacional, não só no Exéroito como em todo o Brasil e no mundo.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE lli\DIOESCOLAS (l\BRE)
Esta Sociedade, que se propõe criar uma rêde de escolas radiofônicas

para adultos em Niterói e norte do Estado do Rio, registou na semana passa-
da seu Estatuto e constituiu o primeiro órgão técnico de estudos, ao qual
presta sua colaboração o Chefe do Serviço Radioeducativo Naoional (Sirena) •

• 0 •• 0 ••••• 11



~ AS HISTORIASEM QUADRINHOS A SERVIÇO DA ALFABETIZAÇÃO
O "Times" e o "Manchester Guardian", dois conceituados órgãos da im-

prensa britânica, acolheram recentemente o estudo das histórias em quadri -
nhos, analisando objetivamente o momentoso assunto. Do que foi publicado p~
los referidos periódicos, pode-se concluir: primeiro,que as histórias em
quadrinhos constituem elemento de ajuda na alfabetização; segundo, contrib~
em para o ajuste da personalidade às lu~as da agitada época por que passa o
mundo.
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ERRADICAÇÃO DO ANALFlffiETISMO EM LEOPOLDINA
O Coordenador do Plano-Pilôto de Erradicação do A~alfabetismo, em i~

formações prestadas à imprensa, disse: - "Em Leopoldina, Minas Gerais~ pri-
meiro município escolhido para a experiência de um plano de crradicação do
analfabetismo no país, será construído um moderno parque primário compleme~
tar, ocupando área de ~rês mil metros quadrados, com um bloco coberto de oi
t~centos metros e oficinas para diversos fins". r>

4A

PARQUE PRIM~IO COMPLEMENTAR
"O objetivo visado - disse ainda o'Coordenador da Campanha - com êste

centro de estudos fundamentais é possibilitar o ap~oveitamento dos menores
que ultrapassaram à idade dos 12 anos e ainda não passaram a dos 14, e que,
em consequência, estão sujei tos a uma interessante situação: não trabalham
porque a legislação social não permite e não prosseguem seus estudos porque
não possuem recursos financeiros para custear cursos de nív.l médio".

t

COMBATE AO ANALFABETISMO

---_." ••...... ""~...

Do Centro Cultural José de Sã Nunes, em Vitória da Conquista, Bahia,
recebeu o Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes
e Adultos um ofício solicitando a remessa de inúmeros exemplares dos seguiU
tes livros: Segundo Gu:ia de Leitura "Saber", "Viver", t'Maranduba", etc , Tal
pedido, foi imediatamente providenciado por êsse Setor •

'f! 1:
/
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CAl'[PANHADE ,ALFABETIZAÇÃO NO URUGUAI
O Conselho Nacional do Govêrno criou, por Decreto de 12-5-954, a co-

missão nacional e o comitê executivo da Campanha de Alf~betização total do
país. A Campanha insllirava-se nas seguintes consiél.eraçõ0s~ primeiro, a Con~
tituição da Repúbiica instituiu o ensino primário obrigatório; e segundo, a
taxa de analfabetismo no Uruguai.

ANALFABETISMO NO URUGUAI .i-
~-

Os recenseamentos realizados, no Uruguai, permitiram ao secretaria -
do-geral do comitê executivo chegar às seguintes conclusões~ l~ O analfabe-
tismo é, pràticamente, inexistente entre as crianç~s de idade escolar ( 6 a
14 anos); 2º) NQS adultos, a p~rtir de 15 anos, a taxa de analfabetismo-va-
ria segundo as regiões~ regiões, urbanas (capital, 2,05%j~ cidades de pro -
víncias, 2,92 a 6,73%); regiões suburbanas, 10,33%; regiões agrícolas, 12%;
regiões de criação de animais domésticos, 13,5010, regiões fronteiras, 18 a
20%; 3º) A taxa do analfabetismo nos adultos aumenta com a idade - 54% dos
adultos iletrados tendo mais de 50 anos provam que a origem do mal deve ser
procurad~ no passado; 42) Feita a abstração dos iletrados de mais ele 50 a-
nos, a taxa do analfabetismo, entre os adultos de 15 a 50 anos, é considerà
velmente menor, pois que atinge, ~penas, 3%.

APOIO A CltMPANHA

,_._._ ..-

O Setor de Relações Públicas da Campanha eleEducação de Adolescentes
e Adultos recebeu do UInstituto de Bem Estar Social Espírito Santense" Vitô
ria, Espírito Santo, um ofício solicitando a remessa de numerosos livros p~
ra a inauguração de uma biblioteca pública, dedicada à literatura infantil.
Tal pedido foi imediatamente providenciado por êSSG Setor.

AJUDE SEU PA1s

, ..r.'-' i

Uma hora por dia será o bastante para qualquer alfabetizado realizar
a generosa e benemérita tarefa de,alfabetização de um ou mais adultos. nes-
ta maneira, não apenas se estará ajudando algumas pessoas a terem melhor ~!
day mas o próprio país, que se desenvolve e progride na razão direta da
maior alfabetização de seu povo.

• ••••••••••
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EL Si\.LVADORLUTA CONTRA O ANALFABETISMO
O Ministério de Defesa de El Salvador distribuiu suas ordens a fim de

que cada Comandante local alfabetizasse pelo menos 10 pessoas durante ° ano,
e o resul taclo final foi que se incorporaram ao grupo de cidactãos, que sabem
ler e escrever, 1933 pessoas, assistidos por 224 alfabetizados.

LEI DE ALFlillETIZAÇÃOEM EL SALVADOR
"A obra de Alfabetização e Educação de Adultos - estabelece a lei

realizar-se-á como um esfôrço nacional construtivo, mediante o concurso de
todos os salvadorenhos e estrangeiros hábeis residentes no território nacio
nal."

SIRENA: EDUCAÇÃO DE ADULTOS PELO RáDIO
O Sistema Radioeducativo Nacional - Sirena - vem promovendo desde 9 de

junho do ano corrente, a irradiação de cursos b~Gicos, por intermédio da R~
dia Ministério da Educação. Já foram transmitidos os seguintes cursos~ Educa
ção Sanitária, com as seguintes auIas~ liAtuberculose - contágio, heredita-
riedado· e cuidados", "Tifott, 'Câncer", "Tétano", etc o; A[~ricultura e Pecuá -
~, com os temas "Como as plantas bebom", "A polinização", "O solo, a mai-
or riqueza de um país", etc. .

Essas irradiações têm merecido maiores louvores CODO valiosa iniciati-
va à educação de adultos.

A ])I.ARINHACONTRA O ANALFABETI~!IO.
Do Arsenal de ~Earinha do Hio de Janeiro recebeu o Setor de Relações ~

blicas da Campanha de Educação de Adolescontes c Adultos um ofício solici -
tando a cooperação dêsse Setor a fim de ajudar a alfabetizar 150 servidores
lotados naquele Arsenal. O pedido, que constava de 150 exemplares de cada
publicação, já está sendo providenciado por êsse Setor •

....... .. ....
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C~~PANHA DE ALF.13ETIZAÇÃO
Em Cantón Pitichorro, jurisdição de San Juan Opico, El Salvador,

atualmente se, está desenvolvendo um movimento em favor da campanha prornovi~
da pelo Sr~ Mi~u0l Polanco que, por iniciativa própria, está alfabetizando
a quarenta pessoas adultas. Uma das atividades que já está iniciada é a
construção da escola com a colaboração de todos os vizinhos. El Cantón con-
ta com um número elevado de indivíduos que não sabem ler.

HIST6RIAS EM QU1\DRINROS A SERVIÇO DA ALFABETIZAÇÃO
O órgão da imprensa britânica, o "1lIanchester Oua.rdian'", publicou

um despacho procedente de Jork~ Grã-Bretanha, e vazado nos seguintes têrmos:
no Reverendo Marcus Morris cleclarou que as revistas de histórias em quadri-
nhos são usadas em várias escolas como,lIponte de leitura", isto é, as gra~
ras removem a maior dificuldade no ensino da leitura, ou seja, o desinterê~
se pelos temas dos livros de alfabetizaçãoll•

3Duc.\çKo DE .\DULTOS T _
Nos Estados Unidos, cêrca de cinquenta milhoes de adultos assiE

tem atualmente a cursos mantidos pela indústria, pelos sindicatos obreiros,
pelas fôrças armadas, pelas organizações de granjeiros e por outros grupos.

LUTA CONTRA O ANALF.ABETISMO
Do Patronato Pe , Virgílio Madeira, ela cidade de Amarantes, Piauí,

recebeu o Setor de Relações Públicas da Campanha. de Educação de j,dolescen-
"'es e Adultos um ofício solicitando 3. remessa de numeroso, material didáti-
co. O pedido em aprGço já foi providenciado por Gsse Setor •

•• • • • • ••. • • • • • 9'
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EDUCAÇ~O NO EGITO t-
Atualmente, no Egito, o sistema de ensino repousa na existência

de escolas primárias que acolhem as crianças desde os 6 anos de idade e mi-
nistram um ensino obrigatório que se estende por 6 anos. Saindo da escola
primária, as crianças têm acesso aos estabelecimentos secundários do lº ci-
clo, onde a duração dos estudos é de três anos. Estes estabelecimentos sub-
dividem-se em.escolas de ensino geral, técnicas e de formação profissional.

NO EGITO: ENSINO SUPERIOR
Os diplomados nas escolas de ensino geral e nas escolas técni -

cas podem ou prosseguir seus estados nos estabelecimentos secundários do 2º
ciclo, onde o ensino abrange 3 anos, ou entrar nas escolas normais primári-
as, que igualmente aplicam o programa de 3 anos. Após receberem o certific~
do de estudos secundários, são admitidos à inscrição numa universidade ou
num outro estabelecimento de ensino superior. Os estudantes que saem diplo-
mados por uma universidade podem fazer um ano suplementar de estudos na Es-
cola Normal Superior, e assim qualificarem-se para um pôsto no ensino secun
dário.

NIGJmIA DO NORTE: CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Em 1946, quando a campanha de alfabetização começou na Nigéria,

conhecia-se pouco sôbre o desejo latente da população em aprender a ler e a
escrever. Esta campanha atraía; pouco a pouco, a.imaginação e o interêsse
da popUlação. Os habitantes tornaram-se ávidos em adquirir conhecimentos ,
não tanto pelas vantagens que auferiam na vida cotidiana e sim porque fica-
vam orgulhosos de figurar entre os membros instruídos da coletividade.

!MPORTANCIA DA INSTRUÇtO SUPLETIVA J
O Brasil é um dos onze países que, em todo o mundo, mantém uma

rêde de escolas primárias com efetivos de cêrca de 5 milhõos de alunos. Não
obstante, o valor dessa extensão do sistema escolar primário em nosso país,
metade da popUlação acima de 5 anos de idade ainda vive nas trevas do anal-
fabetismo. Daí ~ importância da educação fundamental supletiva que influi,
decisivamente, na expansão do sistema escolar primário comum •.

..........
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~crPIOS CONTRA O ANALFABETISMO
Com a inclusão de Santaróm, no Pará, G Rí,o Par do, no Rio Grande

do Sul, sobe a cinco o número de municípios selocionados para a primeira e-
tapa dos trabalhos do Plano-Pilôto eleErradicação do "l.nalfabetismo.Os ou-
tros três municípios onde o plano de erradicação já foi iniciado sãog Leo
~01dina7 em Minas Gerais, Timbaúba, em Pernambuco , e Catalão, em Galãs.

Em todos êssos municípios, a Campanha visa atingir aos escola
~as de nível primário, entre 7 G 12 anos, tondo, também, cursos especializ~
os para alfabetizar adolescontes e adultos, entre 15 e 25 anos.

TV E A EDUCAÇKo DE BASE r-..&--

Um corresponclonte do suplemento pedagógico do "Timosllde Londres
apresentou um rel~tório sôbre a tçlevisão educacional qUG, em certo trecho"
dizia: "- .Atelevisão pode fornecer dua~ espécies de serviços. Não poderia
substituir as lições dadas pelo professor em sua classe, mas pode assegurar
o dom de ubiqüidade a um mestre difundindo sous cursos em contenas de esco-
las. Também, pormitirá que ns crianças aproveitem um material raro e custo-
so, que de outra forma nunca teriam oportunidade de conhecer. Aplicando es-
sas observaçõe~ à. educação de base, poder-se-ia dizor que, graças à te'levi-
são, um técnico pode dirigir-se, simu1tâneamente,a todos os habitantes de
UI!laregião e êstns'assistirom a demfrnstrações práticas que jamais veriam
sem a televisão."

,-
~llUCAÇKo PELO RÁDIO ~t-

Já se iniciaram as atividades elo Sistema Radioeducativo Nacio -
nal (Sirena), que visa a elevação cultural do povo através da radiofonia
~om vasta rêde radiofônica, aquêle Si$tema está desempenhando importante p~
el na luta contra a inculturo. em nosso país. As aulas do Sirena são minis-
radas através da Rádio Ministério da Educa.ção três vêzes por dia, no se

guinte horáriog em ondas médias e curtas, das 14.00 às 14.30 horas, e em
~ndas curtas, através da emissora PRL-3, 11 950 Kc., das 18.00 às 18.30 ho-
::-as e das 20.00 às 20.30 horas, diàriamente, exceto aos domingos.

~ :~BETIZAÇEo rELO CHTErLi.
Tambóm o cinem3. deverá, posberLo rmerrt e, prestar sua valiosa aj~

ia na luta pela alfabetização do povo brasileiro. Já há experiências nesse
antido, em centros mais avançados no terreno educacional •

• • o •• e _ ••
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A UNESCO E A EDUCAÇÃO DE ADULTOS

O ponto comum, mais aparente, entre ~ Educação de Adultos e a
Unesco é o fato de que uma e outra empreenderam a tarefa de elevar o nível
intelectual do público. Naturalmente, elas encararam esta tarefa sob ângu-
los-diferentes; a Unesco funciona como organização internacional, enquanto
que a Educação de Adultos é obra de agrupamentos nacionais. .

1

FREOCUPAÇÃO DA LEITUR1~ El<,~MARROCOS rt
A Liga Marroquina para a Educação de Base e Luta contra o A

nalfabetismo considerando impossível ao adulto alfabetizado, que começa a
ler num livro cujas letras são vocalizadas, ler o compreender revistas e
jornais cujos textos não são vocalizados, resolveu editar um semanário na
língua árabe, cujos textos de um estilo simples e ao alcance de todos eram
vocalizados e tratavam de assuntos que permitiam o desenvolvimento dos ci-
dadãos que já se haviam libertado da completa ignorânCia. Apareceu, assim,
o 10 número do jornal "Manar el Maghrib" que se distinguia das outras pu-
blicações pela si~plicidade de seus artigos.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS NA TCHECOSLOV"~QUTA -

Todos os trabalhadores que frequentam os cursos de educação
de adultos na Tchecoslováquia são beneficiados em suas horas do trabalho.
os que oursam as e.scolas secundárias ~ profissionais ~ôm direit9 a 4 ho-
ras de folga por semana, sem desconto nenhum em seus vencimentos, e nas v~E
peras dos exames têm toda a semana an~ecedente? e os que seguem os cursos
pré-escolares·.2.!!.pré-universi tá:dos têm· direi to a uma semana de folga, po-
rém não remunerada, a fim de poderem participar dos êstágios de verão orga
nizados todos os anos, antes dos oxames.

~INDA NA TCHECOSLOVÁQUIA

No fim de seus estudos, todos os trabalhadores adultos têm di
reito a 15 dias de folga não remuner~da a fim de se prepararem para receb~
rem seu certificado de maturidade. Durante esta folga não remunerada, rece
bem uma· indenização especial paga pelo empregador.

Para inscreverem-se num curso de educação de adultos, na Tche
coslováquia, as possoas são obrigadas a prestar um exame de admissão •

• • • • • • • •• •
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EDUCAÇÃO DE ADULTOS E"A SÃO FAULO
O Prefeito da cidade de Marilia, ~ão Paulo, vem-se empenhando

no sentido de prover de escolas primárias e de cursos de ensino supletivo
tôda a zona rural da Alta Faulista.

Cita-so, como exemplo, ° caso da S~tima Escola Mista Munici -
paI, ~it~ada na~Fazen~a Nossa Senhora Aparecida, no vale do rio do Feixe ,
a qual foi dotada de instalações ade quada.s para o fim que se de st í.na , Du-
rante o dia funciona nossa escola um curso destinado às crianças e,. à noi-
te, um curso de educação de adultos.

ERRADICAÇÃO DO AN"ALF<~BETISMO
Mais 48 professôres foram contratados para lecionar em esco -

Ias oriadas em Leopoldina (Minas Gerais), o primeiro município do pais no
qual se aplicou o Tlano-?ilôto de Erraclicação do Analfabetismo. Do mesmo
modo, estão sendo convocados mais 60 professôres em Timbaúba, Pernambuco ,
e mais 80 em Catalão, Golãs.

RELAÇÕES PUBLICAS NA EDUCAÇ.i\'O
Realizou-se no dia 26 de agôsto ue 1958, às 19,15 hs., no Au-

ditório "rloberto Simonsen", são :l'aulo,a aula inaugural do Curso de Rela -
ções rúblieas na Educação que o SESI vem promovendo para SGUS professôres,
por iniciativa de sua Subdivisão de Ensino e Cultura.

Estêve presente à abortura elo Curso, além de elevado número
de ins(>,ritos,o Chefo do Setor de Relações:2úblicas da Campanha de Educa
ção de .Adolescentes e .Adultos do Ministério da Educação e Cultura.

LUT liCONTRA O ANALF.tillETISMO -1-

Apesar do Brasil possuir ainda elevado número de analfabetos,
muito se tem procur~do fazer para diminuir tal percentagem. m, por exem -
pIo, digno de louvor a criação de 12 mil novos cursos no ane letivo corre~
te, em campanha destinada a criar um corpo de voluntários para magistério.
Assinale-se ainda a inovação feita no terreno do rádio, com o Serviço Ra -
dioeducativo Nacional (Sirena).

Tudo isso indica o esfôrço ele alfabetização de adolescentes e
adultos, capaz de reduzir as alarmantes percentagens dos analfabetos no
Brasil.

• ••• P' •••••
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Rl1SSIA : PAIS SEM ANALF A3ETOS
O Professor Romanov Sergei, catedrático ~e línguas ~a União Soviética,

em declarações prestadas à imprensa, informou que na sua terra não há analfab~
tos.

"Fo í, árdua a luta - disse - paza eliminar o maior entrave à eultura 8-"

ao progresso, não só do Estado como de tôda a sociedade - o analfabetismo".
»" / /" .....- .VERDADEIRA t.UTl\.J çmTTRA O Al'JALFABETISMO

'./ / ./ .-- ~~ •.....

"Antes de 1917, na Rússia, - afirmou ainda o professor soviético - na-
da menos de 75% da população não sabia ler. Formaram-se, então, COl"itês para
debelar o mal. Dêles particiDaram quantos podiam ler ou escrever, ainda que
não fôssem professôres formados. Finalmente, em 1928, estava eliminado o anal-
fabetismo. Assim é que os cursos primários (duração de 4 anos) e o lº ciclo de
secundário (duração de 3 anos) são ,obrigatórios. Segue-se-Ihes o 2º ciclo d~

.•... Em são Paulo - como no resto do país - continuam os voluntários a ateE,
der ao apêlo da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. Ainda agora, ~
caba de solicitar.- e obter - instruções e material de propaganda para a orga~
nização de um curso de ensino supletivó o-Prof. Darcílio L. da Silva, do bair~
ro de Mongaguá, em Santos. Tais gestos demonstram o a.po'í o que encontra a Cam -
panha da parte de todos os brasileiros.

secundários e, depois, abrem-se, aos estudantes, as portas das Universidade e" •f
ATEI\TDEMAO APBLO

.!:

j" c :~ CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO DO "ROTARY CLUE"
O Chefe do Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Ado -

lescentes e Adultos eloI.hnistério da Educação e Cultura pronunciará, hoje, se,!
ta-feira, perante os associados do t1Rotary Clubl! do Rio de Janeiro, uma confe-
rência com a qual será lançacla a campanha IINenhu.manalfabeto sob o teto de um
rotariano".

O conferencista desenvolverá o tema "O problema do analfabetismo no
Brasil", dentro do qual demonstrará aos rotarianos a importância que as quatro
centenas de clubes rotarianos? existentes no ~rasil? representam ~ara a luta
pela erradicação do analfabetismo em nosso país •

.........
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SIRENA: EDUCAÇÃO DE ADULTOS PELO RáDIO
o Sistema Radioeducativo Nacional - Sirena - vem promovendo desde

o mês de junho do ano corrente, a irradiação de cursos básicos por intermé-
dio da Rádio Ministério da Educação. Já foram transmitidos os seguintes cu~
sos: Educação Sanitária, com aulas sôbre: "Difteria", "Cachumball,tlVaríola",
"Malária", e+c .; Agricultura ~ Pecuária, com'os temas g "O alimento das pIa,!!
tas", "As plantas também respiram", "A polinização e as abelhas", etc.

Essas irradiações têm merecido maiores louvores como valiosa ini-
ciativa à educação de adultos.

VINTE MIL SALAS DE AULA
o Coordenador do Plano-Pilôto de Erradicação do Analfabeti~mo, d~

pois de intenso estudo, concluiu que, no Brasil, no meio urbano, serao pre-
cisas mais de vinte mil salas de aula para acabar com ° analfabetismo, as
quais atenderiam várias centenas de crianças, e que, para a construção des-
sas sala~ seriam necessários 2 360 000 metros quadrados de terreno.

C.E.A.A •.
Em declarações prestadas à imprensa, ° Diretor Geral do Departa -

mento Nacional de Educação do Ministério da Educação e Cultura afirmou que
o objotivo primçrdial da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos é ~
levar o nível social e econômico das populações que vivem no interior do
País, nos mais diversos estágios da vida em comunidade.

EnUCAçÃO DE ADULTOS
A "Casa de Nossa Senhora do Brasil", dirigida pelo Mons. João B.

de Carvalho, vigário da paróquia do Jardim América, S. Paulo, mantém, entre
outras instituições assistenciais, dois cursos de ensino supletivo e um de
corte e costura, destinados a domésticas.

Instalados em pr:édio próprio, anexo à igreja matriz daquele bair-
ro paulistano, G dotados de todos os recursos pedagógicos modernos, os ref~
ridos cursos vêm fornecendo, anualmente, a deze~~s de mulheres, adolescen -
tes e adultos, além da instrução fundamental, oportunidades de formação re-
ligiosa, moral, cívica e profissional •

• • • • o •.•••••
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Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1958 N2 175ANO I

,~,...
I-ICAMPANHA DO "ROTARY CLUE"

- Realizou-se, dia 19 próximo passado, nos salões do Automóvel Clube,
uma conferência "Nenhum analfabeto sob o teto de um rotariano", feita pelo
chefe do Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes
e Adultos, por meio da qual foi lançada a Campanha de Alfabetização do tlRo_
tary Club", cujo objetivo visa obter uma percentagem de 55 por cento de bra
sileiros alfabetizados até o ano de 1960.

.-
EDUCAÇÃO DE ADULTOS EM BRASILIA --L-

! -O convênio assinado pelo Minis~ro da Educàçao e pelo Presidente da
Novacap assegura que Brasília terá escolas primárias e secundárias gratui -
tas para tôdas as suas crianças. Para cada 15 mil habitantes da nova capi -
tal haverá quatro jardins de infância, quatro escolas primárias e uma esco-
la-parque. Para cada 54 mil, um ginásio capaz de matricular 2 250 alunos ,
em dois turnos.

CARTILHA EJlK IDIOMA IXIL
O Instituto Indígena Nacional da Guatemala informa que se acha pro~

ta a cartilha em idioma ixil da autoria do Prof. Reinaldo A. Palacios, des-
tinada à alfabetização dos núcleos de popUlação aborígene que é ainda nume-
rosa no país. A cartilha em sua confecção levou em conta, pedagõgicamente ,
as melhores características linguísticas, antropológicas e artístioas da
cultura ixil.

~.. ' ~
PRIMEIRA ESCOLA EM· TIMBAttBA

r-

Recentemente, foi inaugurada a primeira escola em Timbaúba, Pernam-
buco, de seis salas de aula, que possibilitará a matrioula, no regime ~e
dois turnos, a quatrocentas crianças, visando assim extirpar de sua área a
chaga do analfabetismo.

O Plano-Pilõto de Erradicação do Analfabetismo construirá, naquele
município, mais nove unidades do gênero, que permitirão o aparecimento de
sessenta novas salas de aula •

-..~

.'~ '. ,: .., .............
,
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E ALFABETIZAÇÃO
Em seu trabalho "A Iniciação, a Formação e o Aperfeiçoamento Pro-

fissional nos Cursos de Educação de Adultos", escreve o ?rof. Antônio D'Avl
Ia: "Bem é de ver a importância da alfabetização e de conhecimentos mínimos
na aprendizagem de ofícios, de ocupações ou de técnicas de trabalho. Pode -
se afirmar que essa aprendizagem, dia a d.ia, exige maior ?-omínio d.as técni-
cas fundamentais - ler, escrever e contar - além de conhecimentos comuns
relativos à matéria-:i?rima e a sua transformação pelo trabalho".

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Considera-se nessa aprendizagem - afirma ainda o Prof. D'Avila

a necessidade do homem, adulto ou adolescente, no campo agrícola, comercial
ou industrial, ler com rapidez e segurança, calcular, interpretar desenhos,
oonhecer documentos, desenhar "croquis" de ferramentas e de máquinas; de ,c,2.
nhecer o material com que lida, as qualidades dêsse material e dos produtos
naturais ou manufaturados, a jogar com inteiros e quebrados; a resolver pr~
blemas diversos que se lhe deparam; a usar conhecimentos que orcem no míni-
mo pela escolaridade de uma Ia. série ginasial".

Rl1SSIA PAIS SEM ANAL:B1,ABETOS
O Prof. Romanov Sergei da União Soviética, em declarações à im

prensa, informou que, na Rússia, não há mais analfabetos.
"Foi árdua a luta - afirmou - para eliminar o analfabetismo. Nas

cidades constituiram-se grupos especiais, com voluntários, que seguiam para
o campo. Tôdas as vantagens de transporte, material didático G o máximo p0E..
sível, nas circunstâncias de então, quanto a confôrto pessoal, era-lhes co~
cedido,a fim de realizarem bem, no mais breve prazo, a difícil mas impres -
cindível tarefa que se lhes confiava; e, finalmente, em 1928 estava elimina
do o analfabetismo".

Em visita ao Serviço de Educação de Adultos (SEA), o Sr. Severino
J. da Silva solicitou e obteve instruções e material de propaganda para a
organização de um curso de ensino supletivo no Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, em Itaquera, cuja regência será confiada à Profa. Cleonice Silva.

SÃO PAULO COLABORA

COLABORAR CO:M A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
~ CONTRIBUIR P}I.RAO PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE BASE
Destaca-se, dentre os pontos estabelecidos para um programa obje-'

tivo por parte do Plano-Pilôto de Erradicação do Analfabetismo, do Ministé-
rio da Educação e Cultura, a organização de um sistema de educação de base,
de caráter prático, capaz do levar às populações rurais de todo o país a me
lhorâr seus níveis de produção.

ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO: EDUCAÇÃO DE BASE
Para a organização de um sistema de educaç ao de base, os técnico.s

no assunto estabeleceram o seguinte: a) equipar o magistério rural brasilei ;
ro com conhecimentos e técnicas que lhes permitam prestar maior assistência
à população, não só no âmbito educacional,- mas também, nos campos da Higie-
ne, da Economia e do Trabalho; b) organização de Cooperativas de produção ~
grícola, agrupando pequenos e médios produtores dos municípios, tanto na d~
fesa de seus produtos, como na melhoria da própria produção, valendo-sede
mé tcdos racionais de aprovei tamento d~ terra e de c~iação; c) organií'i.açã:o."
de campanhas periódicas e missões culturais, em t ôda a área rural.

JARDINS DE INFÂNCIA N'A"Rl1SSIA
A Profa. Kulakova Varvara, Presidente do Sindicato de Educação e

Ciência da URSS, em declarações prestadas à imprensa, informou o seguinte
- IIEmbora sem caráter obrigatório, o Jardim da Infância, na Rússia, é .fre -
quentado por crianças, a partir de 3 anos de idade. Um preparo indispensá -
vel ao curso primário, pois que brincando, aprendem elementos de escrita ,
cálculo, higiene pessoal, música, dança, canto, ginástica, etc. Há perto de
dois mil Jardins de Infância em Moscou e mais de dois milhões de crianças
frequentam os cursos pré-primário~.

ENSINO AO AR LIVRE NA RnSSIA
"O regime nos Jardins de Infância - esclarece ainda a Praia. Var-

vara - é de semi-internato. Após o almôço, repousam em cadeirinhas ~?eguiç~
sas, ao ar livre, pois grande parte do tempo é dedioado à atividade forã
das salas. Durante o verão (junho, julho e agôsto), tôdas as crianças vão
para o campo receber lições, em contato íntimo com a naturezall •

.........•
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TAXA DE ALFABETIZAÇÃO
Em sua conferência "Nenhum analfabeto sob o teto de um :gotariano", o

Chefe do Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescen-
tes e Adultos informou:

_li]'! entre os negros onde existe a maior percentagem de analfabetos ,
porém, não é entre os brancos onde está o maior índice de alfabetização ,
mas' sim entre os amarelos que quando vêm para o Brasil já trazem educação
e conhecimentos que transmitem aos filhos".

ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
Em Leopoldina, Minas Gerais, primeiro município a ser dotado pelo

Plano-Pilôto de Erradicação do Analfabetismo, há nada menos de dezessete
escolas em funcionamento, já estando em planejamento a construção de mais
dez.

•

CURSO DE EDUCAÇÃO DE ABULTOS
O Prof. Edson Campacci, residente em Capinas de Fora, município de

Ribeirão Branco, sob a jurisdição da Delegacia de Ensino de Itapetininga,
são Paulo, comunicou ao Serviço do Educação de Adultos que está regendo
um curso de educação de adultos naquela localidade.

CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO
Quatro pontos são apresentados para a organização de uma rêde de cla~

.ses de alfabetização de adultos: procurando atender aos maiores de 15 a -
nos, para os quais ler e escrever representam instrumento para a melhoria
de viQa; criação de cursos nas sedes municipais e distritais e pequenas ~
glomerações rurais, com rendimento econômico em virtude dos estímulos s~
ciais; oferecer ao processo de alfabetização sentido educativo, social e
econômico; despertar interêsse e ideais cívicos e de progresso dos municí
pios integrados nos programas de erradicação do analfabetismo.

Tais medidas, uma vez em prática, poderão modificar, a curto prazo ,
o atual panorama de analfabetismo no Brasil, que, segundo as estatísticas
da Unesco, se classifica em sexto lugar no continente quanto ao total de
pessoas que ainda não sabem ler e escrever •

...... .. . .
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PROBLErY1ADO ANALFABETISMO NO BRAS!L
A palostra realizada pelo Chefo eloSetor eloholaç~es PiibIí.oas da

Campanha de Educação de Acolescentes e Adultos, por ocasião do lançamento
da cruzada "Nenhum analfabeto sob o toto eloum rotariano", acha-S0 publica-
da, em destaque, no Boletim Semanal nº 12, do "Rotary Club" do Rio de Janei
r'o ,

EDUCAÇÃO NO OONGO BELGA
Entre 1891 e 19229 no çongo Bolga, organizaram-se as primeiras

escolas para a população congolesa, sob a forma de grupos escolares compr~
endendo seçõos primárias, seções profissionais, classos para candidatos co-
missionados e para normalistas. Os missionários, também, multiplicam as es-
colas que podem ministrar instrução primária e, às vêzes, média. As finali-
dades do ensino são, nesta ópoca, formar auxiliares do govôrno o das socie-
dades, tentando atingir à massa da população.

EDUCAÇÃO P l'lRA TR.ABALHADORES
O Delegado Regional do Trabalho no Estado de são Paulo está in -

teressado em organizar uma rêde de cursos de alfabetização para trabalhado-
res por meio de entidades sindicais e profissionais, assim como ostabe~eci-·
mentos comerciais ou industria~s que desejem colaborar nosse empreendimento.
Considerando que se trata eleplanejamento de grande envorgadura, aquola au-
toridade solicitou ao Dirctor-Geral do Dopartamento Nacional de Educação
fôsso designado um técnico para estudar o assunto 0, também, fornecido o m~
terial didático nocessário ao funcionamento dos cursos a serem instalados.

APJ!:LOA TODOS
A todos os brasileiros, a Campanha de Educação de Adolescentes e

Adultos faz um apôlo no sentido do colaborarem na luta contra o analfabeti~
mo. Todos os que sabom lor o escrever elevem prestar sou apoio a essa verda-
deira cruzada em prol da cultura e do proé,T0ss0 nacionais.

OO ••• ~ •• G.O ••

.•.
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ItNENHUlI[ANALFABETO SOB O TETO DE UM ROTARIANOIt

Na conferôncia realizada pelo Chefo do Setor de Relações Fútlicas
da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, nos salões do Automó~Tel
Cluoe, durante a qual foi lançada a Campanha do "Rotary Cluolt, estêve prese.!!,
te, entre os demais convidados; o Diretor-Geral, do Departamento Nac â or.i.L de
Educação, representando S. Exa. o Sr. Ministro da Educação e Cultura.

EDUCAÇÃO NO CONGO BELGA -1--
O Congo Belga possui, atualmente, escolas oficiais, fundadas pe-

los podêres púolicos e administradas pelos seus próprios agentes; escolas 2=
ficiais congregadas, fundadas pelos podêres púolicos e criadas por uma asso-
ciação de direito privado, escolas livres suovencionadas, geridas pela inic,i
ativa particular e beneficiadas pela ajuda financeira do govêrno, sob a ob -
servância de certas condições; e escolas livres? funcionando sem a ajuda nem
contôle do.govêrno.

CENTRO DE TREIN.AHENTO DE I.1AGISTBRIORURAL
Em Leopoldina, Timbaúba e Cata1ão, os três primeiros municípios

escolhidos pelo flano-Pilôto de Erradicação do Analfabetismo, o trabalho de
melhoria dos níveis de conhecimentos didáticos das professôras será assegur~
do por meio das suas Escolas Normais, que contarão com o apoio do Ministério
da Educaç ao e Cultura. Na Ia. destas cidades, a Campanha já custá construindo
um Centro de Treinamento de MagistGrio Rural, que resolverá, inicialmente, o
problema municipal, passando, logo a seguir, a servir os Municípi~~ da Zona
da Mata de Minas. Com estas providências esperam as autoridades educacionais
poder oferecer à escola elementar no campo a efioiência adequada para servir,
realmente, como um dos fa~ôres decisivos para a erradicação do analfabetismo
no Brasil.

FRTIJEIRO CONGRESSO J)ONEGRO g liliALFABETISttIO
vados estatísticos manejados pelos congressistas apresentam um

quadro relativamente favorável ao grau de alfabetização do negro no Sul do
país, enquanto no Norte a situação é mais grave .

Situação ~ Sul - Analfabetos, 70%; Cultura módia, 20%; Cultura s~
perior, 10%.

Situação ~ Norte - Analfabetos, 75%; Cultura média, 15%; Cultura
superior, 10%.

• o ••• ,. ••••

COLABORAR COM A C!l1HANHA DE EDUCAÇÃO DE AroLESCENTES E AJJULTOS
m CONTRIBUIR IARA O T'ROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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ENSINO NA COLdMBL\.

Na Colômbia, foram criadas 5 000 classes especiais para adultos. O
govêrno daquele país~ como o de vários outros dêste continente, tem de e~
frentar a fundo o problema do analfabetismo, a fim de conseguir um desen-
volvimento geral de sua economia e a elevação do nível de vida do seu po-
vo. Neste sentido, convém assinalar a iniciativa de conceder prêmios para
os mótodos rápidos de ensino da leitura e da escrita.

CURSOS MISTOS

Os cursos mistos de educação de adultos reprosenta uma proporção
bastal;ttemais elevada, em relação aos cursos isolados - femininos oU mas-
culinos. No primeiro ano da instalação da Campanha do Educação de Adoles-
centes e Adultos (1947), a proporção foi a seguinte: 1896 de cursos mascu-
linos, 9% de femininos e 13% de mistos. O último lovantamento revelou as
seguintes proporções~ cursos masculinos - %, femininos '74% e mistos 81%.,

EDUCAÇKo EM ISnAE~

Na ocasião om que foi criado o Estado de Israel em 1948, os ofeti-
vos de todos os Gstabelocimentos de ensino eram aproximadamente de 100 000
alunos7dez anos mais tardoj êsso número ultrapassava a 500 000. A população
escolar tinha, pois, quintuplicado enquanto a populaçã~ apenas triplicava
- o Que se explica pelo tamanho relativamente grande das famílias de imi-
grantes e pela promulgação, em 1949, do urna lei instaurando a esoolarida-
de obrigatória.

ORG1JHZAQXO DE RA:JIOESCOL"'l.S

A iniciativa de organizar sistemas de recepção coletiva poderá pa~
tir do Qualquer pessoa, autoridade ou não. Dependendo da formação, orien-
tação e dinamismo do cada um, a idéia pode caracterizar-se, nas várias ci
dados e regiões, pela atuação de frefeitos, de Voreadores, de lárocos, de
Bispos, de Secretários do Estado, de Deputados ou, ainda, de qualquer el~
monto da sociedade local que se disponha a fundar a entidade e que tenha
para isso a qualificação necessária •

..... ... .....

COLABORAR COM A CAMLUllil. DE EDUCAÇKo DE ADOLESCENTES E ADULTOS
l CONTRIBUIR L'lliA O r~OG:lESSO DO BRi'l.SIL E A FELICIDADE DE SEU fOVO
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ERRADICAÇÃO DE ANALFi\J3ETISMO

O trabalho que o Coordenador do Plano-Filôto de Erradicação do Ana1. -
fabetismo vem realizando está tendo reflexos om todo o continente, pois
técnicos 'de assuntos educacionais elediversos paf ses mostram-se interossa-
cos em conhecer nosso programa e os mestres de âmbito universitário dese -
jam efetuar conclavesdo tipo do proposto pela Universidade de Chicago, de
.mane.ir-a a poderem inteirar-se dos resul t ado s destaseampanhas de larga en-
vergadura, em áreas onde o número dos que não sabem ler e escrever assume
grandes proporções.

CURSOS DO SIRENA

O Serviço Radioeduca tivo Naci ona.l nao se limita apenas a alfabeti ,...
zar pelo ráclio, mas, também, a fornecer conhecimento s ele higiene 1 agricul-
tura~ alimentação, puericultura, civismo que~ em discos, sorão dentro em
pouco distribuídos às organizações interessadas. Outros já es~ão sendo pl~
nejados ou elaborados~ economia doméstica, linguagem, aritmética, etc.

ENSINO SECUN~iffiIO }~ CONGO BELGA--------- ,~•.".-=-:..;:;..:...::..~=..:;.:::::.

O ensino secundário é acessível aos alunos que terminaram o ensino
primário selecionado ou.àqueles que acabaram dois anos de complemento no
comêço do ensino primário comum. Bste ensino compreende certo número de
instituições que preparam diretamente para um oficio, t~is como as escolas
médias, Que formam empregados de escritório subalternos, as escolas de en-
fermeiras e de guardas-sanitários que formam pessoal de assistência pela ~
ção medicinal? as escolas secundárias especiais que, segundo sua orienta -
çã01 formam empregados da administração ou do comércio, geômetras-agrimen-
sores, assistentes-agrícolas, veterinários ou medicinais e assistentes so-
ciais. As escolas profissionais formam oà futuros operários qualificados,
G as escolas técnicas secundárias os futuros técnicos. Um ensino artístico
6 administrado em academias de belas-artes e em escolas de arte artesanal.

NO CONGO BELGA

O ensino secundário comporta também formações gerais - latinas ou
modernas - que preparam os alunos para a universidade. Estas formações ori
entam-se, progressivamente, para a adoção de programas de nível europeu
o que implica7 para breve, o desa!!Jll'ecimentodas seções pré-universitárias
cuja tarefa consiste em preparar':aos estudos univorsi tários, candidatos
que, sem êsse complemento de formação, não poc:"eriamentrar na universicla -
ele.

COLABORAR COM A C"'J~rA1T"rl.1'1..TE E:'iUCKÇÃO EE ADOLESCENTES E t.IULTOS
:g CONTRIBUIR r 'l3.A O :;:nOGRESSO ro BRASIL E A F3::LICIJlA:'E DE SEU POVO
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EDUCAÇÃO DE AI'ULTOS N.A COL&JillIA
Com uma população total de 13 milhões de habitantes havia na Co1ô~

bia 4,1 milhões de analfabetos (41,5%) em 1956. A população em idade escolar
elevava-se a 2,5 milhões, dos quais estavam recebendo educação primária 1,3
milhão.

O quadro educacional apresentava-se do seguinte modo, de acôrdo com
as cifras ofieiais: Educação pró-escolar - 904 centros, com 2 196 professô-
res e 45 234 alunos; Educação primária - 16 360 centros, com 33 874 profes-
sôres e 1 311 535 alunos; Ed~cação secundária (geral) - 738 centros, com
8 088 professôres e 93 349 alunos; ~~cação secundária vocacional ou técni-
º-ê:. - 651 centros', com 7 667 professôres e 73 280 alunos; Formação de profe~
sôres - 154 centros, com 1 173 professôres e 14 259 alunos; Ensino Superior
- 133 centros, com 3 158 professôres e 14 259 alunos3 Ensino Especial - 8
centros, com 63 professôres e 916 alunos; Educação de -;elultos - no ensino
noturno, 321 centros, com 534 professôres e 17 186 alunos

Nas escolas ehamadas radiofônicas (há um único transmissor cen-
tral), existem 18 311 cursos-tipo, com 193 909 alunos.

A?OIO A CAMTANH.A
De iodos os pontos do país, como tem divulgado êste Boletim, sur -

gem manifestações de apoio e estímulo à Campanha de Educação de Adolescen -
tes e Adultos. A Professôra Amália H. Teixeira, do Instituto de Educação de
Goiás, acaba de dirigir um ofício ao Chefe do Setor de'Relações rúblicas da
Campanha, oferecendo-se juntamente com 700 alunas pnra colaborar com o ref~
rido serviço e solicitando numeroso material didático' para êsse fim. O pedi
do em aprêço mereceu a atenção devida e a C.E.A.A. formula àquele educandâ-
rio votos para que alcance completo êxito em mais essa patriótica iniciati-
va.

E])UC~\ÇÃOFillDAj[ENTALrELO RÁ.DIO
Além do SIRENA, já estão em funcionamento numerosos empreendimen

tos de iniciativa particular, com a mesma finalidade de difundir educação
fundamental através do rádio. Entre elas, podem ser citadas: Emissora de ~
ducação Rural, de Natal, com transmissor próprio e 300 radioescolas inici
ais; Itádio Educadora do Nordeste, de Sobral, Ceará; Rádio llanalto, de Car-
pinas~ Fernambuco; Rádio Educadora de Bragança, Pará; Sociedade Brasileira
de Rádio Escolas, de Niterói? iniciativas semelhantes em Curitiba, Lapa, An
tonina, Paranaguá, Cambijús (Paraná), Aratiba, Marcelino Ramos e outras n;
Rio Grande do Sul; Governador Valadares (Minas Gerais); Crato, Ceará, com
transmissor próprio e 320 escolas iniciais etc. Todos êsses Sistemas Radio-
educa tivos Regionais receberão Cursos gravados do SIRENA, e iniciarão suas
atividades a partir do mês de setembro próximo .

• • • • • • o •••
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ENSINO PRIMÁRIO Ef'E ISRAEL
Cêrca ele 95% das crianças israolitas, entre 6 e 14 anos de ida-

de, cursam escolas primárias mantidas pelo Estado? onquanto os 5% restan-
tes são alunos dos estabelecimentos "agrogados" ou outros, subvencionados
pelo govêrno. O curso primário compreende oito sérios, com os dois últi -
mos anos dedicados ao ensino pré-profissional. As atividades extra-escol~
res -são estLmuLadas o as cr-í anç as , física ou ment aImente deficientes, são
matriculadas Gm escolas especiais ou frequentam classes especiais, nos co
légios comuns.

NO MUNICIFIO DE TurnAti.BA
Em Timbaúba, no Estado de Pernambuco, já so encontra em funcio-

namento a primeira un i.dad.e escolar provista no Plano-Pilôto de Erradica -
ção do Analfabetismo, programado para aquola região. O referido plano, e-
laborado pelos técnicos do M.E.C. prevô a construção c~eum total de nove
estabelecimentos elomesmo gênero, o que significa dizer que, brevemento ,
a população em idade escolar, daquole município nordestino, terá à sua
disposição mais sessenta nova s salas eleaula. A primeira escola entregue
pelo Plano-Pilôto está funcionand~ em regime de dois turnos, ministrando
aulas do cur~o primário a quatrocontas crianças.

SIRENA
A base do Sistema nachoecLucativo Nacional (Sirena) é

~a recepçao
coletiva organizada. Por isso? o Sirena só fornecerá cursos gravados as
entidades que comprovarem possuir rêdo organizada de escolas radiofônica~
possuam ou não sua própria estação de rádio, colaborando, da melhor manei
ra possível, no trabalho de organizar essas redes de radioescolas, em
qualquer ponto do país.

APOIO li. CANJT ANHA
I'etodos os pontos do país, como tom divuLgarto é st e Boletim ,

surgem manifestações de apoio e ostímulo à Campanha eleEducação de Adole~
centes e Adultos. O Diretor do SENAI de Salvador, Bahia, acaba de dirigir
um ofício ao Chefe do Setor de Relações I'úblicas da Campanha, oferecendo-
se para colaborar com o referido Serviço e solicitando numeroso material
didático para êsse fim. O pedido em aprêço mereceu a atençÃ.o devida e a
C.E,A.A. formula àquela instituição votos para que alcanc6 completo êxi-
to em mais essa patriótica iniciativ~ •

• • • o • o •••
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- j .EDUCAÇAO NO CONGO BELGA
Apesar de marcado pela sua origem irregular, o ensino congolês

tende a progredir, principalmente o primário, que é fornecido em cursos de 6
anos e de 5 anos, ambos permitindo o ingresso nos estabelecimentos secundá
rios. Para os que concluem o curso de 5 anos, chamado de ensino comum - o
qual fornece ao aluno uma educação relacionada cum-a-s necessidades e os cen-
tros de interêsse das sociedades locais - são exigidos dois anos de um curso
complementar, a fim de que possam ingressar nos colégios secundários.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS EM ISRAEL•
A educação de adultos em Israel visa, primeiramente, ensinar

hebraico aos imigrantes, distribuir educação de base aos iletrados e comple-
tar a instrução aos maiores de 18 anos. ~sse tipo de educação está bastante
desenvolvido, funcionando cursos de educação de base e instrução cívica, or-
ganizados pelo govêrno, para os recém-chegados. Aos adultos, que falam 9 he-
braico, são organizadas conferências de nível variado e sôbre as mais dife -
rentes matérias.

ESCOLAS NO MUNICIPIO DE .9ATALÃO
O Coordenador do Plano-Pilôto de Erradicação do Analfabetismo,

em declarações prestadas à imprensa, informou: - "Nada menos. de cinco mil
crianças carecem de escola primária no município goiano de Catalão. Para que
esta coletividade venha a ter classes, no menor espaço de tempo possível, O
P.P.E.A" "iniciou um plano de melhoria e ampliação das escolas já existentes
e a construção de U::la nova rêde, com professôras municipais e estaduais.

CURSOS DE EMEIW~.!.f·_;rAEM CATALÃO
Vários cursos de emergência, destinados aos menores de 12 e

14 anos, serão criados - disse ainda aquêle professor - e vinte classes ins-
taladas para a colocação de quase mil e quinhentos alunos no regime de dois
turnos? devendo esta parte funcionar no ano letivo vindouro •

• • • • • • • • • •

COLABORAR COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
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TI,lPORTÂNCIADOS LIVROS
o Presidente Juscelino Kubitschek, no Capítulo da lIonsagem Presi-

dencial de 1958 ao Congresso Nacional sôbre o desenvolvimento social e
cultural, escreveu: "Apesar do recente desenvolvimento de novos processos
de difusão cultural - o rádio, a televisão eo cinema, dotados de enorme
capacidade de penetração - o livro continua a ser o veículo básico de tran~
missão do conhecimento. AtravGs dos livros e periódicos é que se criam ';
perpetuam e difundem tôdas as formas de sabor, desde as do conteúdo mais
erudito e requintado, ato as mais instrumentais, ligadas à difusão das
técnicas".

PRODUÇÃO DE LIVROS
liA produção de livros e periódicos, em quantidade que a população

possa absorver, - disse ainda o Chefe do Govôrno - o com a diversificação
que reclama o desenvolvimento equilibrado da cultura nacional, é matéria
relevante que exige dos Poderes Públicos a mais zelosa assistência e estí
mulo •

EDUCAÇÃO DE,ADULTOS NOS ESTABELECD1ENTOS PENAIS
Entre as diversas teses estudadas e aprovadas no 11 Congresso Na-

cional de Educação de Adultos, realizada nesta capital, om julho último,
sob os auspícios do Departamento Nacional de Educação, destaca-se a apre-
sentada pela comissão da Casa da Custódia, de Taubaté, no interior pauli~
ta. Versava a mesma sôbre um ponto de difícil exequibilidade prática no
campo educacional, qual seja a recuperação dos detentos nos presídios. C~
mo. é do conhecimento público, o número de condenados é grande, careeendq
os mesmos d~ prograoas capazes de recuperá-los para uma vida futura em
sociedade.

ELOGIO AO PLANO DE ERRADICAÇÃO DO ANll.LFABETISMO
§ O Arcebispo de Manaus, oficiante da missa votiva que foi celebrada

em Timbaúba, município do interior pernambucano, por motivo da instalação
do Plano-Pilôto de Erradicação do Analfabetismo em sua área, no final da-
quele ato solene declarou: - A extinção dêste mal poderá exercer papel
relevante na purificação das legítimas práticas cristãs, pois que ° obsc~
rantismo'e o atraso cultural são fatôres de crendices e suporstições que
tanto prejudicam o sentido moral da fé católica" •

• • • • • • • • • • • o •

COLABOR.'ffiCOM A CAMTANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
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A ALFABETIZAGÃO Er,~MARCHA
Na publicação do Departamento ele Alfabetização e Educação de A-

dultos de San Salvador (Siembra) ~ lê-se num dos artigosg - O senhor
Blas Gómez~ vizinho do cantão Sunsulaca, jurisdição de Cacaopera, Depa~
tamento de Eorazán7 que se dedica à fabricação de rêdes, diz: "Eu não
sei ler, mas, com a ajuda de Deus9 em primeiro lugar, e com a da Briga-
da Cultural, aprend::>rei."

CENTRQS DE ALFABETIZAÇKo
O senhor Eusebio rérez - in,f'ormaainda a referida publicação

do cantão de Agua Blanca9 jurisdição de Cacaopora, Departamento de Mor~
zán, industrial, faz rêdes que vende às quintas G sextas-feiras, diz:
"Tenho vontade de assistir aos Centros de Alfabetização organizados pe-

la Brigada Cultural para aprender a ler e a escrever."

ENSINO ÁRtillE
As leis sôbre o ensino não fazem nenhuma diferença entre as cri-

anças judias e as outras. E muito natural que os jovens judeus frequen-
tem escolas onde o ensino é feito em hebreu, e as crianças árabes, esc~
Ias na qual o árabe é o veículo do ensino. Como mais de 85% da popula -
ção árabe de Israel acha-se concentrada em Nazaré o numa centena de al-
deias puramente árabes, criou-se numa certa região7 um grupo de escolas
públicas onde as crianças árabes, muçulmanas ou cristãs recebem um ensl
no dispensado em árabe, sendo o hebreu e o inglês considerados como lín
guas secundárias.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS
A Comissão especializada que deu parecer à tese apresentada pe-

los professôres da Casa da Custódia de Taubaté, durante o 11 Congresso
Nacional de Educação de Adultos, assim a definiu: "A tese preconiza
1) assistência a cada internado pará levá-lo de volta como membro de s~
ciedade civil; 2) desenvolvimento de sua personalidade e habilidade pa-
ra o trato futuro na vida social; 3) dar-lhe um nível de educação me-
lhor do que antes possuía; 4) mantê-lo a par das atividades humanas por
meio de cinema, rádio e imprensa; 5) fazê-Ia acompanhar a vida econômi-
ca para que não se surpreenda, quando livre, com o valor dos produtos
de que carecerá para a sua manutenção.

0 •••• 0 •••
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C.N.E.A. DE PORTUGAL
O Setor de Relações Públicas da Campanha Nacional de Educação de

Adolescentes e Adultos recebeu da Campanha Na.ci onaI de Educação de Adoibes-
centes de Portugal uma coleção de livros educativ0s, sôbro vários assuntos,
tais corno s "Versos de Canções", "Nataçãoll, "Corno construir uma casa", \IA-
prenda a desenhar", "Portugal antigo", !IAquímica quo todos querem saber",
etc. ~ste Setor agradece a gentileza e congratula-so com o país amigo por
tão -bela e útil coleção.

•
SISTEMA RADIOEDUCâ,TIVO DA cOL01mIA

O Sistema Radioeducativo da Colômbia conseguiu alfabetizar 71 000
adolescentes e adultos em 1956. O número de auxiliares gratuitos, em ativ~
dade no referido Sistoma, eleva-se a mais de 15 000 pessoas de ambos os
sexos, e os rádios instalados atingem a cifra de 34 000 unidades, distri -
buídas por 12 000 núcleos de recepção coletiva.

INSTITUIÇÕES POS-PRn~ÁRIAS NO CONGO BELGA
Além dos estabelecimentos tradicionais, funciona, no Congo Belga,

um conjunto de instituições pós-primárias, que se destina a formar profis-
sionais em agricultura, enfermagem, administração e comércio, trabalhos m~
nua i.s , etc • Outros estabelecimentos formam, ainda, opc;rários e'speci a.Láza -
dos e técnicos, geômetras-agrimensores, assistentes sociais e demais espe-
cialistas, não sendo doscuidado, também, o ensino artístico.

!NDICE DE ESCOLARIDA~E
O índice de escolaridade dos meninos árabes é satisfatório, mais

de 90%; entretanto, só 50% das meninas, entre 6 e 14 anos, frequentam a e~
colao Apesar desta percentagem ser muito superior à que existia na Palesti
na antes da c'riação do Estado de Israel (15%), e à que existe, atualmente,
em todos os países vizinhos, as autoridades israeli:!;asvisam melhorar a si
tuação, apelando para que os pais árabes não retirem suas filhas da escola,
quando completam 11 anos.

. .

COLABORAR cm1 A CAMI'ANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
EJ CONTRIBUIR PARA O FROGRESSO DO DRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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SISTIDlllRADIO~~üCATIVO NO CEAR~----- ----------
Por êstes dias, entrará no ar, em caráter exyorimental, a emis-

sora do SisJco:naRadioeducativo do Cra'to, Estado do Coará~ que, inicialme,!!,
te, manterá uma rêde de 323 escolas radiofônicas.

C.N.E.R.
O Setor de Relações Fúblji'casda Campanha de Educação de Adoles-

centes e Adultos, Ministério da Educação e Cultura, tem a satisfação de ~
cusar o recebimento dos Boletins In~ormativos números 8, 9, 10 e 11 e . da
Revista da Campanha Nacional de Educação Rural. Já conhecedor das public~
ções anteriores, sôbre as quais já teve ocasião de emitir parecer, êste
Setor agradece a valiosa oferta.

ANALFABETISMO NO RIO GRANDE DO SUL
O Governador do Rio Grande do Sul, em declarações prestadas ~

imprensa, informoug "Daqui há quatro anos não existirão mais analfabetos.
no Rio Grande do Sul, pois tenho um"plano secreto" para a alfabetização
de adultos; sendo assim, dentro de um ano as quatrocentas mil crianças g~
úchas excedentes terão escolas".

ENSINO T:E:CNICONO RIO GRANDE DO SUL
Continuando em suas informações, o Sr. Governador deu a conhe -

cor o seu plano para estimular o ensino tócnico no Estadog concessão de
numerosas bôlsas de ensino, desde o primário até a universidade, para pr~
parar tecnicamente o jovem gaúcho. ~sse ensino técnico, t~~bém, irá até o
campo, para estimular a produtividade da agricultura gaúcha.

COLABORAR COM A CAMP.Al'JHADE EDUCAÇXO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
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SISTEMA RADIOEDUCATIVO DE NATAL
Ao agradecer a mensagem de congratulações do Senhor Ministro da

Educação e Cultura, por motivo da instalação do Sistema Radioeducativo de
Natal, o Presidente daquela entidade comunicou já ter resultados admirá-
veis nas primeiras semanas de aulas ministradas a mais de 2 000 alunos a-
nalfabetos das Escolas Radiofônicas do Rio Grande do Norte.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS EM ISRAEL.
A educação de adu Ltos é muito desenvolvida em Israel; o govêrno,

as autoridades locais, as associações de trabalhadores e diversos outros
grupos particulares organizam para os adultos numerosos cursos, dos quais
muitos têm por objetivo ensinar o heoreu aos recém-chegados, ministrando-
lhes, ao mesmo tempo, noções de base sôbre diferentes aspectos da vida do
país.

P. P. E. A.

Planeja o Plano-Pilôto de Erradicação do Analfabetismo, do Mi -
nistério da Educação e Cultura, organizar em todo o país cooperativas de
produção agrícola, agTupando pequenos e médios produtores dos municípios,
tanto na defesa de seus produtos, como na melhoria da própria produção.

CURSOS NA CIDADE DE MARrLIA
Graças â dedicação do Delegado de ensino da cidade de Marília ,

inspetores, auxiliares de inspeção, diretores de grupo, professôr~s e à
valiosa colaboração de instituições locais, aquela região escolar aprese~
ta um dos mais expressivos resultados de todo o Estado de são Paulo, no
campo da educação de adolescentes e adultos.

De fato, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos enco~
trou ali magnífica receptividade por parte das populações e obreiros in -
cansáveis nos quadros do magistério oficial. Os frutos dessa conjugaçãode
fatôres favoráveis são demonstrados pela existência de 172 cursos de ensi
no supletivo na referida região, todos funcionando com boa matrícula ;
frequênc·ia.

E um exemplo digno de imitação por todos aquêles que se interes
sam pela rápida extinção do analf~b~ti~mo em nossa terra.
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ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO DENTRO DE 10 ANOS
"*

Uma comissão de técnicos de educação latino-americanos, dentre
os Quais vinte brasileiros, está estudando as fórmulas adequadas à solução
dos graves problemas escolares Que ora afligem os países da América Latina,
na execução de um plano do dez anos que deverá erradicar o analfabetismo do
continente.

EVASÃO ÉSCOLAR
Um dos técnicos da comissão disse, ante o Conselho Executivo da

Unesco, que "o problema não €i uniforme, mas diferente entre o Uruguai, a AE..
gentina, o México e o Brasil. Acrescentou Que se deve levar em consideração
os meios geográfico e social, Quando se fala em deserçno escolar. Ao atin -
gir-se o terceiro ano de ensino, com a proporção que chega aos 70%, temos
de pensar Que não existe mais solução, senão o de estudar o quadro social e
econômico".

ENSINO SUPLETIVO EI\rSÃO PAULO
De acôrdo com o levantamento Que acaba de ser feito pelo Setor

de Planejamento e Contrôle do Serviço de Educação de Adultos, estão funcio-
nando regularmente, em todo o Estado de são Paulo, 4 751 cursos de ensino
supletivo, com 129 264 matrículas efetivas.

FACULDADE DE FILOSOFIA DE SÃO DENTO
O cinQuentenário de fundação da Faculdade de Filosofia de são

Bento, Estado de são Paulo, ocorrido a 13 de junho último, vem provocando ~
ma série de comemorações. Ainda, agora, os dirigentes do Centro Acadêmico
vão iniciar um programa bastante atraente que está despertando a atenção
não só dos alunos da referida Faculdade como de grande n~ero de pessoas
que não pertencem àquele estabelecimento de ensino superior. Dentre essas
festividades, haverá um baile cujo resultado financeiro reverterá em benefi
cio da alfabetização de adultos. Também, para êsse fim~ os estudantes reali
zaram uma passeata pelas ruas centrais de são Paulo

•• o •••••••
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PRIMEIRO CONGRESSO DO NEGRO
Os debates realizados pelos congressistas em tôrno da necessi-

dade duma maior adaptação do negro na ~ociedade brasileira, levou-os à co~
clusão de que o principal problema que enfrentá o negro no Brasil é o anal
fabetismo que se apres~nta em cifras altíssimas. Dados estatísticos manej~
dos pelos membros do Congresso apresentam um quadro relativamente favorá -
vel ao grau de alfabetização do negro no sul do país, enquanto no norte a
situação é mais grave.

Situação no Sul
Analfabetos 70%
Cultura média 20%
Cultura superior 10%
Situação no Norte
Analfabetos 75%
Cultura média 15%
Cultura superior 10%

A TELEVISÃO E A EDUCAÇÃO DE EASE
Vários são os pontos precisos sôbre os-quais a televisão apre-

senta vantagens especiais: a televisão pode adaptar-se às condições regio-
nais. Frequentemente, constata-se que não é fácil utilizar~ no quadro de
um programa de educação de base, material áudio-visual preparado em uma
outra região do mundo. Ora1 a televisão adapta êsse ma~erial às condições
regionais: a) acompanhando-o com com~ntários diretos, na línb~a local, b)
empregando-o, ao mesmo tempo, com o material produzido no lugar.

CURSO DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS
O Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia de Ciências e Le-

tras de são Bento, da Fontifícia Universidade Cató12ca de são Paulo, numa
atitude digna dos maiores louvores, está patrocinando o funcionamento de
um curso de educação de adultos.

O Setor de Orientação Pedagógica da Campanha de Educação de A-
dolescentes e Adultos está realizando uma série de estudos relativos à pr~
paração de um manual de ensino especial para todos aquêles que, embora sem
nenhum preparo didático para os trabalhos do magistério~ se disponham a eE
sinar a adultos que desejam alfabetizar-se. O nome do livro, ora em edição,
é "Ma.uual do Voluntário".

MANUAL DO VOLUNTÁRIO

. .
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ANALFABETISMO NO BRASIL

.......,- ....

Levantamentos feitos pela Unesoo em todo o mundo nivelam a
situação do aha1fabetismo de adultos no Brasil à de países da África e
da Ásia. Entre os países da América com maior índice de analfabetos ap~
reoe o Brasil em 6º lugar, com 51,6% de analfabetos maiores de 15 anos,
e os mais privilegiados são o Canadá, com um índice de 2,5%, e Estados
Unidos, oom 3,5%.

Na Europa aparecem os povos mais alfabetizados do mundo
Noruega; Suécia, Dinamarea e Alemanha, onde o índioe de analfabetos a-
dultos não atinge a 2%.

,. "

MOBILIZAÇÃO DE NOVAS FORÇAS
Entre as deliberações tomadas no 11 Congresso Nacional de ~

ducação de Adu~tos destaoa-se uma de grande vulto: promover e incenti -
var, por meio de órgãos oompetentes, campanhas,que possam favorecer dir~
tamente a educação de adultos. Assim teremos a Campanha da Imprensa que
apelará a cada um dos três mil jornais existentes no País para que pa -
trocinem cursos, No mesmo sentido, serão feitas as Campanhasg do ensino
secundário, do ensino normal, do ensino industrial, da universidade ,
das autarquias, dos sindioatos e associações profissionais e dos Bandei
rantes e Escoteiros.
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ATENDEM AO APELO

. ~.
',te •

Em são Paulo - como no resto do país - continuam os volunt~
rios a atender ao apêlo da Campanha de Eduoação de Adolescentes e Adul-
tos. Ainda agora, acaba de solicitar - e obter - instruções e material
de propaganda para a organização de um curso de ensino supletivo o Frof.
Reneu Goulart residente na rua Santo André nº 196, na Capital •

Considera-se que a colaboração do voluntariado, em larga es
cala, constituirá fatorceoisivo para redução, em curto prazo, do índice
do analfabetismo em nosso país •
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EDUCAÇÃO DE ADULTOS NA INGLATERRA

',I T

( l:, .;

A série mais ampla de matérias é, em geral, oferecida pelas
autoridades locais de educação - no ensino a adultos, na Inglaterra. Os
programas, naturalmente, variam de um lugar para outro? mas as classes
organizadas pelo Conselho do Condado de Londres dão uma idéia ~o que se
oferece em tôda a Grã-Bretanha. Ali, ministram-se principalmente, cur -
sos de aperfeiçoamento industrial - pelos Colégios Nacionais, Escola Po
litécnica, Cursos Técnicos, Comerciais ou de Arte.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUgAéÃo DE ADULTOS
Uma das mais expres§ivas consequências do 11 Congresso Nacional de

Educação de Adultos é a Asso§lação Brasileira de Educação de Adultos. O Pr~
fessor Lourenço Filho, fundaqêr da Campanha de Educação de Adolescentes e !
dultos, em 1947, sugerindo a§§ congressistas a criação da nova associação,
assim justifica sua proposta; ::;."Tal Associação seria como o prolongamento
dêste Congresso, ou a vibraçªê permanente de seus ideais, na pregação e nos
estudos técnicos da questão. ~eria, depois, a difusão dêsses mesmos ideais
por todo o faís. Um dos resul~ádos da Associação poderia ser, também, a de
reuniões regionais mais amiuqãdas".

CARTA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Outro resultado con§~éto e de longo alcance, do II Congresso NaciQ

nal de Educação de Adultos, ª ã proclamação da "Carta de Educação de Adul -
tos". Esse documento condensq 6s princípios básicos que vão estruturar uma
nova política educacional paPã a Campanha de Educação de Adolescentes e A -
dultos.

SERVIÇO SOCIAL NO Mm!ICO
Um amplo programa de assistência sanitári.a está sendo desenvolvido

no campo, pelo govêrno mexio~ft6, visando assegurar às populações rurais um
melhor nível de vida e de saqªé. A ação governamental faz-se sentir em 103
zonas, distribuídas por quase iodo o país, e o programa tem base na organi-
zação da co1etividadeo

Para atender ao pro~ãma elaborado, foram recrutados e seleciona -
dos todos os trabalhadores e ê§tagiários sociais com experiência nos meios
rurais e realizados cursos PPêparatórios, com o máximo de 25 alunos, já es-
tando a totalidade dos diplomªªos entregues às suas tarefas.

CURSOS DE ORIENTAÇKo
Entre os cursos mini§irados aos candidatos a agentes do serviço s~

cial no MéXiCO, figura o de gflentação, com a finalidade de familiarizar os
alunos com os objetivos e prift~ípios do programa de bem-estar social rural.

O curso compreende Ufflâ formação teórica e prática, envolvendo tô-
das as disciplinas relacionadã§ com um trabalho dessa .naturezao O estágio
de trabalhos práticos obedece â um horário limitado, mas que não deve ser
de menos de 10 horas por dia.

• •••••••••
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INCREMENTO D1\ ALFABETIZAÇÃO FEMININA
_ ~êm uma população de 60 milhões de habitantes e uma taxa de al

fabetizaçao à@ 50%,0 Brasil tem ainda muitos problemas culturais a resol -
ver. Os comu~icados que vêm sendo distribuídos pelo I.B.G.E. facultam o e-
xame, em lin~ªs gerais, da situação do ensino em nosso país. Existem vári-
os aspectos ~êsitivos, como o incremento da alfabetização feminina, parti-
cularmente nª§ idades juvenis. ~,justamente, nesse terreno que a Campanh~
de Educação à© Adolesoentes e Adultos conta obter ainda melhor colaboraç ;~-'1
por meio do F©crutamento de novas voluntárias.

,I.

COMBATE AO ANALFABETISMO

INSTRUÇÃO SUftETIVA

'.'

~ Brasil é um dos onze países que, em todo o mundo, mantém uma
rêde de escolãs primárias com efetivos de cêrca ce 5 milhões de alunos
Não obstante~ o valor dessa extensão do sistema eq~olar primário em nosso
país, metade ªa população aoima de 5 anos de idade ainda vive nas trevas
do anal~abet~§mo. Da! a importância da eduoação fundamental supletiva, que
influi, deci§lvamente, na expansão do sistema escolar primário comum

.'

A Confederação das Famílias Cristãs vem prestando, em são Pau-
lo, excelent§ colaboração no combate ao analfabetismo de adolesoentes e a-
dultos, com ª manutenção de um curso de ensino supletivo, que funciona à
noite, às se~ndas, quartas e sox1~.s-foiras, das 20 às 22 horas, na sede da
entidade, na ãl. Campinas, 833, bairro do Jardim Paulista.

r

.) ALFABETIZAÇÃQ ATRAVreS DA TELEVISÃO
. .

r

Q Coordenador do rlano-Pilôto de Erradicação do Analfabetismo,
em declaraçõ@§ prestadas à imprensa, informou: "Em grandes centros urbanos
como o Rio, Niterói, são faulo, Belo Horizonte e cidades que são atingidas
pelas emisso~âs de televisão, esta iniciativa poderá diminuir o número de
analfabetos, ~or meio de programas didáticos metõdicamente organizados. Em
face, porém, àos problemas que se nos apresentam para ° emprêgo da TV na
educação, o ~Ye temos de fazer é aplicar o sistema de plano-pilôto, estab~
lecendo área§ de trabalho experimentais, à base de "cobaias", como fize -
mos com cincê municípios de regiões as mais diversas, com o melhor aprove~
tamento.

J .•--_-.-- -
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ERRADICAçXe DO ANALFABETISMO
o Presidente Juscelino Kubitsch~k, no Capítulo da Mensagem

Fresidenciã1 de 1958 ao Congresso Nacional sôbre o desenvolvimento soci-
al e cUltijfa1, escreveu em determinado trecho:

_ liA alta percentagem de analfabetos existente no Pais - cêr
ca de 50% ~a população - é incompatível com o nosso anseio de desenvolvi
mento. Te~ã o Gavêrno de enfrentar o problema da erradicação total do a-
nalfabeti§ffio- tarefa difícil, pela enorme soma de recursos materiais
lue exige, Mas essa dificuldade não reside apenas na mobilização de fun-
dos. Resig,ê, sobretudo, na carência ele pessoal treinado e na impossibili .
dade de Sê obter, prontamente, o equipamento requerido por um programa
de alfabe=§~zação em massa".

EXPERn1NCIAs EM .lffiEASLDUT ADAS
"Em vista disto - disse ainda o Chefe do Govêrno - decidiu

o Govêrno fealizar, nesse setor, experiências em áreas limitadas, tanto
mais quanl@ os recursos de que dispõe melhor se aplicarão àqueles ramos
do ensino mais aptos a dar-nos, de imediato, o pessoal qualificado que o
desenvolvimento do País exigetl•

ENSINO DO FRIMEIRO GRAU E1,~ISRAEL

~

A maioria das escolas primárias em Israel compreende oito
classes, fl@rmalmente destinadas às crianças entre 6 e 14 anos.

Os cursos funcionam nos seis dias da semana e são de qua -
tro horas fiiárias, nos quatros primeiros anos do ciclo primário, e de
cinco a sê~s horas para as grandes classes. Como as pequenas comunidades
multiplicâffi_se no país, foi necessário criar escolas primárias regionais.
AtualmentêQ65 escolas servem a mais de 250 comunidades.

EDUCAÇÃO fEto MDIO
Além do Sistema Rsdioeducativo Nacional. Sirena, estão em

funcionam§fito nas mais diversas regiões do país cêrc~ de vinte emissoras
educativa§~ com programas de nível fundamental, de modo a satisfazer pl~
namente o§ objetivos visados pelo ~!inistério da Educação e Cultura ao
lançar o iPiÍdíoem seus programas de alfabetização,

........
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CONSELHO NACIONAL NA ESPANHA
O Conselho Nªcional de Luta contra o Analfabetismo, na Espanha, não se

satisfaz com uma âlfabetização puramente mecânica dos adultos; exige que
,lhes proporcionem os conhecimentos e os hábitos indispensáveis a sua inte -
gração na comuniªêde. A luta contra o analfabetismo é sempre completada pe-
la exposição de Uffi programa cultural, e os adultos que conseguem assimilar
êste programa re§êbem um certifiCádo de estudos primários.

CAMPA~AS DE,ALFAfiETIZAÇÃO NA ESfANHA
As campanha§ anuais têm, em geral, a duração de uns três meses, sendo

necessário seguiFg pelo menos, dois cursos para obter o certificado. As vê-
zes, por certos f!1©tivos,é preciso que se forneça àqueles que acabaram de
aprender a ler, § material didático que lhas permita trabalharem sozinhos
desde o lº curso êu desde a saída da colônia de alfabetização. O Secretari~
do do Conselho r§§61veu êstes problemas com as disposições seguintes:

1 - Termina9:© o curso, to.dos aquêles que acabaram de aprender a ler e
a escre,Vêr recebem: um abeçedário e um livro de leitura; um livro
ilustraª§ de iniciação de cálculos; cadernos pautados e cem fôlhas
de papelt uma lapiseira, uma borracha e urna caixa de lápis.de côr;
seis reV~stas para a juventude.

2 - Durante três meses, o professor da,escola mais próxima visita- os
uma vez por semana, passando deveres e corrigindo os últimos tra -
balhos. 16 meio do trimestre, remete-lhes urna enciclopé~ia escolar
de nível primário elementar.

3 - Ao fim q~§ses três meses, cada aluno
leitura €lorrente; um missal popular;
em ediçã,§ escolar; e, finalmente, um

deve receber: dois livros de
um exemplar de "D. Quixote" ,
mapa da Espanha.

ERRADICAÇÃO DO A~AtFABETISMO
Dos cinco mqnâcípios escolhidos do interior brasileiro para as experi-

ências do Plano-Piíôto de Erradicação do ~~alfabetismo, três dêles recebe _
rão êste ano sub§iáncial aumento das áreas destinadas a salas de aula, de
acôrdo com programa pôsto em execução.

Uma área tO"§êl
bro àquele projet§
nambuco, e 5 000 @ffi

de 18 000 metros quadrados ficará destinada até dezem
sendo 7 000 em Catalão, Goiás, 6 000 em Timbaúba, Fer
Leopoldina, Minas Gerais •

........
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SOBRE O 2002 NUMERO DO BOLETll.lINFORMATIVO
Quando ~ste Boletim atinge o seu 200º número e diante do êxito de

sua publica9ªê, revelado no interêsse com que procuram recebê-lo e na co~s
tante transc~ição de seus tópicos, em jornais e revistas do país e do ex-
terior, outrã palavra não me ocorre, mais oportuna, para assinalarmos o
fato-, que a ª@ louvar aos seus eXGo~tores, tão bem orientados no desempe-
nho, dia a dia, desta iniciativa, integrada no plano de desenvolvimento e
progresso da ~ampanha de Educação de Adolescentes e Adultos.

Heli Menegale
Diretor Geral

Departamento Nacional de Educação
Superintendente

Campanha de Educação de Adolesce~
tes e Adultos •

...........
..

Recebemês do Sr. J. Calheiros Bomfim a seguinte colaboração:
Uma not~cia auspiciosa: o Boletim Informativo da Campanha de Educa-

ção de Adole§§entes e Adultos - Setor de Relações Públicas - chegou ao
seu 200º núm©~o.

Notíciª auspiciosa não apenas para os que trabalham na referida Ca~
panha, como Dara os que a ela servem, direta ou indiretamente, tais como
funcionários~ dirigentes e alunos dos milhares de cursos que funcionam no
país inteiro, de norte a sul.

>

E auspiêiosa ainda para todos os que operam em serviços de divulga-
ção, nos órg~@s de difusão do pensamento - rádio, jornais, televisão.

O Bolet~fu - editado com capricho e carinho pelo Setor de Relações
Públicas da ~ªmpanha de Educação de Adolescentes e Adultos (Departamento
Nacional de ~ªucação) tem u~a utilidade realmente muito valiosa. Ao mesmo
tempo em que informa, publica comentários importantes sôbre problemas de
educação, fa~ indicações no mesmo campo de atividade, permitindo assim
por meio de $@u vasto repertório diário, a apreciação geral do panorama
da educação n§ mundo hodierno, de uma maneira àmpla e universal •.

~o Boletim encontramos estatísticas sÔbre educaçBo na !ndia ou na
China; estudo§ sÔbre a instrução no Japão ou na Coréia; apreciações sôbre
questões de qlfabetização, vigentes nos Estados Unidos da América do Nor-
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te ou na Rússia. O Boletim, como a cultura ou a inteligência, não tem fron-
teiras nem pode ser restringido por preconceitos ou posições politico-partl
dárias. Onde existirem problemas de educação ,.o assunto é abordado direto e
francamente, visando apenas a melhoria de nossos processos de educação e o
desenvolvimento de nossa cultura.

O Boletim - cujo ducentésimo número nós, homens de jornais, celebr~
mos com particular satisfação, pelos bons serviços que nos tem prestado,não
o vemos apenas como uma fonte de notícias,um veículo de difusão dos proce~
.sos da educação básica. m mais do que isso. Identificamos nêle um cátater
de incentivo, uma bandeira de luta, a pugna por um ideal.

Parabéns aos que idealizaram e"realizaram o Boletim Informativo do
Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes e Adul -
tos.

• • o ••••••••••
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MAIS UM CURSO DE ENSINO §thLETIVO
O Serviço de Eªücaçã~ de Adultos (SEA) teve a satisfação elerece-

ber a visita do Assisten~§-social da Faculdade de Higiene da Universidade
de são Paulo, grande entY§iasta da Campanha de Educação ele Adolescentes e .li.
duItos, que mant6m em SUê: residência, na Avenida Conde Frontin, 2 668, bai,E.
ro de Vila Mati1cle, na Cê:J.3ital,um curso de ensino supletivo, -que êle mesmo
rege, ministrando aos alUnos não apenas o conhecimento da leitura, escrita
e cálculo, mas também edYêação moral e cívica.

MUNICIPIO DE TllffiAUBA
Em declarações 11 imprGnsa, o Coordenador do Plano-Pilô'io de Erra-

dicação do AnalfabGtismo informou~ "Nosso ritmo de trabalho não parará com
o advento das férias, ao final da Ia. quinzena de dezembro próximo,pois co~
tinuaremos a atacar as o~~as de novas escolas e as relativas às ampliações
que julgamos necossárias êm outras, de propriedade do Estado ou da Prefeit~
ra Municipal, das quais êstamos recebendo o maior apoio. Deveremos, sepos-
sível,entregar o municí~~o de Timbaúba com o analfabetismo erradicado de
SUa área ao término do ~nê letivo de 1960.<."'

COLABORAR COM A CM~vAwHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
l CONTRIBUIR iARA O PR~GRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU fOVO

TELEVISÃO NO ENSINO EM NÇJVA YORK
Uma cadeia naqiénal de emissoras de televisão iniciou a transmi -

tir um curso de física dê: época nuclear, preparado especialmente para pro -
fessôres de escolas seCUftªárias dos Estados Unidos. ~ste curso foi patroci-
nado pela NBC e pela ASSêêiação Norte-Americana de Escolas Normais. O núme-
ro de professôres a aproVêitar dêsse curso foi calculado em 15 mil. O curso
é oferecido por 300 escalâs que concederão certificados universitários a es
tudantes que o seguirem ê prestarem os exames correspondentes.

~ . "'DOCUMENTÁRIOS SOBRE O ANAtFABETIS~m
Acaba de ser fêato no interior do município mineiro de Leopoldina,

um documentário nacional girado em tôrno dos problemas afetos à obra do Pl~
no-Pilôto de Erraelicação Qo Analfabetismo. A iniciativa dêsse filme, que de
verá ter a duração mais êY menos de vinte minutosj 'foi do Instituto Nacio -
nal de Cinema Educativo.

. .

3~
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EDUCAÇÃO rELO RÁDIO

"

A educação pelo rádio, conta com as se~lintes vantagens, ine-
xistentes na escola comum~ a) universalidade de influência - além de atin. -gir os educandos frequentes ao núcleo de recepção, procura-os na intimid~
de de seu próprio lar; b) diuturnidade de ação - pode atuar durante mais
de ~O horas por dia, atendendo a todos os horários imagináveis; c) ecle -
tismo gue não se.oncontra no professor isolado ~ os Cursos Radiofônicos
são elaborados por equipes de especialistas , uma para cada ramo de espe-
cialização; d) maior atrativo, uma vez que as aulas são sempre dramatiza-
das; e) inesgotável capacidade de repetição - as aulas radiofonizadas e
gravadas em discos podem ser repetidas quantas vôzes fôr necessário.

Cl\MPANHA CONTRA O Al'JALFA3ETISMOEM SANTAtl.:eM
O Coordenador do flano-Pilôto de Erradicação do Analfabetismo

informou~ "QUanto à execução do plano de erradicação do analfabetismo em
Santaróm, Estado do fará, tudo está depend~ndo de uma sêrie de entendime~
tos que estamos efetuando com a Superintendência do flano de Valorização
Econômica da Amazonia, visando possibilitar o fornecimento de uma" dotação
maior para que os trabalhos possam ter ritmo constante. Logo que os mes -
mos terminarem, iniciaremos o trabalho naquele município."

INDICE DE ANALFABETISMO BRASILEIRO

'\
-"

Nossos censos indicam que em 1900, 6,3 milhõos de brasileiros
de mais de 15 anos eram analfabetos, ou seja, 65,3 por cento do total; em

~ ~ ~1920, ostavam nessas condiçoes 11,4 milhoes de pessoas, em 1950, nao obs-
tante a proporção :~tercaído a 50,6 por cento', o número de analfabetos e-
ra de 15,3 milhões. Em suma, a conclusão impõe-se de que o rápido cresci-
mento da população não tem sido acompanhado de uma extensão corresponden-
te das medidas destinadas 9. garantir a instrução elementar, tanto às cri-
anças como aos adultos.

•.

C R E B

.
O Centro Regional de Educação de Bawe (CREB), que a Campanha

Nacional de Educação Rural (CNER), do Ministério da Educação e Cultura ,
m~ntém em Colatina, nasceu da necessidade de se formar pessoal destinado
a intervir nos problemas rurais ue nosso país, especialmente naqueles mais
ligados à educação, seja cIo menores ou de adultosc

_00 •• 00 ••
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CENTRO niiOIONAL DE EDUCAÇÃO DE BASE
Dentre as atividades desenvolvidas pelo CRED, podemos contar:

dois CU~§os de Treinamento de Educadores de Base, um Curso de Férias para
Frofessê';rasHurais e um Curso de Treinamento de Irofessôras Rurais. Atual
mente, @§tá em realização o 11 Curso de Treinamento, alóm de se encontrar
em funciênamento ~a Escola Irimária de Aplicação e um Curso Noturno de
A1fabeti§ação de Adultos.

PLANO D~ ALFAnETIZAçÃO
Segundo o relatório onviado ao Exmo. Sr. Ministro da Educação

pelo Co©;rdenador do rlano-Pilôto de Erradicação do Analfabetismo, nos pri
meiros §§is meses de plano-pj,lôto no município mineiro de Leopoldina, fo-
ram alfê.]atizados 978 adultos, registrando as matrículas, até o fim do
mês pas§/3,do,o in[;,Tossode 1840 ado Lescentes e adu Itos nas classes notur-
nas de ©ffiergênciaali instaladas. O total de professôres empregado nessa
parte dê. experiôncia é de sessenta e dois.

RADIODlroSÃO
O Presidente da Nação, Exmo. Sr. Juscelino Kubitschek, no Ca-

pítulo ªªMensagem :Presidencial de 1958 ao Congresso Nacional sôbre o de-
senvolviffientosocial e cultural, oscreveu em determinado trecho: - "Rádio
e televi§ão constituem dois instrumentos inigualáveis eledifusão cultural
em maS8ª'j que a ciência modorna colocou à disposição dos educadores.

O rádio e a televisão, ao lado do disco e do filme, surgem,em
nossos flias, como solução para' estender e ampliar a escola, fazendo-a ati!!.
gir a t§fJos os que dela precisam. As oportunidades excepcionais que ofer~
cem exi~êm pronta mobilização elas autoridades e das emprêsas particulares,
a fim d§ se realizar no ?aís, com amplitude, um grande esfôrço pelo nosso
desenvolVimento cultural".

~~
)

UNESCO

Recente trabalho da UNESCO tomando por base reconseamentcs ef~
tuados §ffi75 países, nos anos em tôrno de 1950, avaliou a taxa mundial de
analfab§~ismo para as pessoas de mais de 10 anos de idade, entre 43 e 45
por cen~ê. Outro estudo, êste publicado em 1929, nos Estados Unidos, se -
guindo um processo de cálculos semelhantes, avaliava a taxa mundial, nes-,... -sa ocas;l,13.o,em 62 por cento. Embora a situaçao seja ainda muito doficien-
te? as @§tatísticas comprovam que tem havido, a êste respeito, sensível
melhoril'l,

••• 000 •• &.
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SISTEM.A l1Â:!)lOEDUCATIVO NACIONAL

O objet í.vodo Sirena é educar o povo utilizando o rádio, num
trabalho de finalidade intogral, que n9:'oalfabetize apGnas, mas eleve pro-
gressivamênte o nível cultural da população com benéficos reflexos na saú-
de~ na G@§nomia, na formação moral G cívica de todos os cidadãos, através
de uma dYiªla ordem de atividacLGsg a) p.larrí fdcar , elaborar, gravar' e distri
buír Cur§§s Básicos eleCultura I'opular pelo rádio; b) fomentar a criação
de SistelTIê,sRadioeducativos Regionais (de iniciativa pr í.vada) orientar e
assistir §ua implantação e funcionamento.

MEXICO, ~~RTUGAL E rNDIA

Havia, no MéXico, 9 milhões do ilotracLos do mais de 6 anos
de idade, em 1930, verificando-se exatsmont e o mosmo total em 1950; em P0E.
tugal,a =§ê,xaeleana.Lfabet ti smo caiu de 73~1 para 44, 1 por cento, ele1900 a
1950, pa~ª os maiores de 15 anos, continuando esse pa f s com os mesmos 2,6
milhões Q,ê 'ilctraclos;e, na rnclia~ a queda de quase 5 por cento na taxa
não impeª~u que os analfabotos passassem de 162 para 182 milhões, entre
1901 e 1~J1.

ERl-l.ADICAOÃD DO ANALII'A:::-iETIS1'fíQ

Segunclo o Exmo , Sr. Ministro da Educação as referidas gran-
des obra§ para a exterminação do an'J.lfabetismoabra.ngeram o ensino primá -
rio~ o Cêffiplementaro a oducação eloadultoso A escolarização total de tô-
das as c~~anças de 7 aos 12 anos, no setor primário~ está perfeitamente e~
quematizª't1ono plano em r,3ferência. Quanto ao curso comp.Lementar , para cri
anças de 12 a 15 anos, esto prevê principalmente a preparação dos alunos
para a vida profissionalo

fAliTICUL@ES AuXILIAM

Além da colaboração dos frefei tos dos },~unicípios,escolhidos
para as @~periências do flano-lilôto do Erradicação do Analfabetismo, o e-
lemento pArticular tom sido outro excelente cooperado r do P.f.E.A., pois o
comércio @ a indústria elecada um dos municípios onde os trabalhos já en -
traram G§ i\!ase.executivaestão auxiliando no que é possível. Assim~ esper.ê:,
se que, êffi brevo, o Plano-Pilôto atinja os objetivos visa~os

........
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ALFABETIZAÇÃO NO NORDESTm
Nas cidades onde ê flano-Fnôto de Erradicação do Analfabetismo está

atuando, já se nota modif~bação nos hábitos da população e entusiasmo ante
os resultados já ofereciQ©s no curto período de trabalho do F.r.E.A. 05 pais,
b td # -, .L • Iso re uo.o , e os responsaVêis pelos menores sao os que c emons cram maa or a e-o

gria por terem as criançª§ 0portunidades de frequentar as escolas primárias.
Assim está acontecend.o n© primeiro Plano-Pilôto lançado na cidade pernambu-
oana de Timbaúba.

RSDE ESCOLAR EM nRAS!LIA
O Exmo. Sr. Ministfo da Educação, elaborou o sistema escolar de Bra-

sília: "Cada conjunto de 4 escolas-classe comportará uma escola-parque, com
espaço suficiente para 1 ~~O alunos e onde as crianças terão atividades de
trabalho, de recreação, ~@ canto orfeônico, de biblioteca e atividades de
natureza social e artíst~~á. Essa escola-parque compreenderá um pavilhão de
artes industriais, conjuntó de ativida(les sociais, canto, música, teatro
clubes, biblioteca infantil, museu, administração e refeitório".

ItAI3CPELO nJ(DIO"

Um dos maiores obstáculos ao pr'o gresso das nações da América Latina
é consti tU:ldo pelo analf9:l3etismo. O probLema encontrou uma solução no "ABC
pelo Rádio".

Em Penas, vilarej© situado a uns cinquenta quilômetros de La Faz, B.2,
lívia9 desde os princípi§§ de 1956, vêm os padres lutando por estabelecer
sua campanha de alfabeti~ªção, nessa base. Começaram reformando a igreja,
construi~am sua casa e ifi§talaram geradores1 destinados a fornecer energia
à estação de rádio. Em Sê.~ida, tiveram que despertar o interêsse e a curi~
sidade dos futuros alunos, preparar professôres auxiliares e redigir carti-
lhas, cartazes e outros ~ªteriais de ensino.

RADIOESCOLA NA BOLIVIA

A Radioescola S!-1n(jábrio1 de Fenas, diàriamente; no horário de 19 h~
ras, transmite aulas paré]:vinte e duas aldeias durante duas horas, Os discí
pulos adultos, espalhados por todos aquêles lugarejos, são índios Aymara
que aprendem os rudiment<3§ ela língua oficial da Bolívia, o espanhol •

.........
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A EDUCAÇÃO ~E ADULTOS PELO RADIO
A instalação do Sistema Radioeducativo Nacional, Sirena, de i

niciativa dê Departamento Nacional de Educação, visando possibilitar o ace-
leramento ªª alfabetização de grande parte das populações rurais do Brasil,
despertou ê interêsse de diversos órgãos públicos e privados, dentre os
quai$ muitê§ de natureza religiosa, pela criação de pequenas emissoras.

Entre as transmissoras já no ar podem ser citadas as seguin -
tes: Rádio ~ducadora do Nordeste, de Sobral, Ceará~ Emissora de Educação Ru
ral, de Natªl, Rio Grande do Norte; Rádio Planalto, de Campinas, são Paulo;
Rádio Educªªora de Bragança, no Pará; Sociedade Brasileira de Radioescola ,
com sede em Niterói, Rio do Janeiro; registrando~se ainda iniciativas nas
seguintes ª~dades~ Curitiba, Lapa, Antonina, Paranaguá, no Paraná; Marceli-
no Ramos e ~atiba, no Rio Grande do Sul; Governador Valadares, em Minas Ge
rais; Crat~8 no Ceará.

S I R E N .4

Para que os programas funcionem dentro dos limites preconiza-
dos pela m©ª~rna Pedagogia, o Sirena mánterá estreito contato com estas
transmisso~ªs, fornocendo-lhes sempre o material didático adequado, através
de aulas g;rêl"\;'adas.]\EuitaB delas já principiaram êste tipo de trabalho com
resultados êbnsidorados bons, para o curto período de tempo em experiôncia.

EDUCAÇÃO :DE) ADULTOS EM ~i.DAlIIANTIN.l\.
Segundo dados em podor da direção do Serviço de Educação de

Adultos,' a ;J;Iíelgiãoescolar de Adamantina, Estado de são Paulo, conta, atual-
mente, com ~{6 cursos de educação de adultos, nos quais se acham matricula-
dos 6 920 alunos de ambos os sexos.
MATRICUVI.S PQR GRUPOS DE IDADES

PormenOrizada análise está sendo feita no que se refere aos
grupos do iªãdes dos adoloscentes o adultos que frequentam as classes notuE
nas de eme~~~ncia orgru1izadas ou dinamizadas peloPlano-Pilôto de Erradica-
ção do Analfãbetismo ••\ssim, d("·~municípios, englabadamente, os de Leopoldi
na, Minas Gê~ais, e de Timbaúba, Pernambuco,situados em regiões completa -
mente diver§~s, apresentam o se~~inte quadro: 28% dos matriculados oscilam
entre 15 e ~Q anos; 22% entro 21 e 25 anos; 20% entre 26 e 30 anos; 16% en-
tre 36 e 40 ânos; 14% de 41 anos em diante, havendo alguns casos de alunos
até com seS§ênta ou setenta anos •

• •• • • o ••••
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AJUDA AO P,F.E.A.

i'C", "">,

Além do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (I~mp)1 ou
tras instituições do próprio Ministério estão prestando grande auxílio a~
Plano-Pilôt~ de Erradicação do Analf~petismo. são as seguintes: o Instituto
Nacional d@ Cinema Educativo? a Divisão do Orçamento e o Departamento Naci~
nal de Edu~ªção, êste através da Camp~nha de Educação de Adolescentes e A -
dultos, qUê apresenta uma experiôncia de mais de dez anos de trabalho em to
do o país. Para o ano vindouro, o PIEA deverá intensificar seu plano d~
construçõe§ escolares, de modo' a dar ~ infância, na sua área de trabalho J'
muitas escêlas para a matl'ículn total.

EDUCAÇÃO D~ ADULTOS
li. rogino oscoLar da6id'lde de I'r-e si dcrrto Prudente, Estado de

são I'au.Lo , ª,presenta gr-ande dosonvof\rimento educacional. Graças lã dedica -- " ~çao do seu delegado do ensino, do irt,~petores,diretores, professôres, auto-
ridades e instituições locais, acharn;so em funcionamento, na ref~rida regi-
ão, 223 cu~§OS de educação fundamental supletiva com matrícula de 6 327 alu
nos de amb~§ os sexos.

SIRENA
O SirGna colaborará, da melhor maneira possíve12 no trabalho

de organizª~ rêdes de radioescolas, em qualquer ponto do país. Para uso des
sas escolaê, está elaborando e gravando programas relacionados com os se
guintes aS§1àntos: Saúde; Agricultura e Tecuária; Alfabetização de Adultos ?'
Formação Mê;rál e Cívica; e Cursos diversos, abrangendo conhecimentos gerais.

ALFABETIZA(;lÃOURBANA E RURAL NOS EE.UU. E BR.ASIL
A diferença entre a proporção de letrados urbanos e rurais

nos Estado§ Unidos, era a seguinte em 1952: nos meios agrícolas havia 5,7
por cento q§ analfabetos e a percentagem urbana correspondente era de 2 por
cento. No ~~ásil, para 79 por cento de analfabetos rurais encontrávamos, em
1950, 33 p©~ cento urbanos.

• •• e e • e _ ••
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RADIOESCOLAs NA BOL!VIA
As radioescolas da Bolívia não dispensam a parte visual? num

programa d@ alfabetização polo rádio. Os cartazes e cartilhas foram prepara
dos espec~ªlmente para auxiliar alunos que,só falam a língua indígena a ~
prender o @spanhol. O assessor da Escola Normal Rural de Warisata selecio -
nou cuidaq§samente o tema das cartilhas. Estas, depois de revistas, são i -
lustradas § impressas. Há cêrca do ~eia dúzia, atualmente em uso, cada uma
com-divcr§ªs páginas, adaptadas às necessidades e aptidões dos índios. A Ia.
é uma esp~ªie de introdução às palavras; a 2a. já entra na leitura prõpria-
mente dit~.

CINEMA

O público cinematográfico brasileiro - escreve o Exmo. Sr.
Juscelino ~ubitschek - é avaliado em mais de 4 milhões de espectadores sema
nais, e constituído, em sua maior parto, por adolescentes de 14 a 19 anos. ~
~stes núm~~8S revelam a decidida preferência popular pelo cinema, como for-'
ma de dive~são, e indicam as extraordinárias possibilidades dêste, como veí
culo de cultura. Através da comunicação áudio-visual que propicia novas i-
déias, e nêv'as formas de julgar e proceder, são constantemente transmitidas
a multidõe§~ plasmando nolas uma nova concepção do mundo.

Nenhuma nação moderna permaneceu indiferente a êsse poderoso
meio de açãe educativa, que tanto podo servir à auto-afirmação da cultura
pátria~ se ªevidamente orientado, quanto pode atuar como fôrça dissociativa
e desnaciofiãlizadora, se desvirtuado.

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DO ENSINO SUFLETIVO
"O número de adultos que se matriculam nos cursos de ensino

supletivo êm todo o País é bastante animador, mas o total dos que se apre -
sentam aos §xames finais constitui um contigente pequeno em relação à matri
Gula inid·ªl. Uma solução para t~l problema foi apresentada .no recente 11
Congresso Wãcional de Educação de Adultos, por uma educadora da Prefeitura
do Distritê Federal, que preconizou a instituição da orientação educacional
nos cursos ªe ensino supletivo, visando mostrar aos alunos que os exames r~
presentam Yffiacontigência normal da vida escolar quo vale a pena ser enfren
tada, como ~ocurso de fortalecimento da autoconfiança e de outros atributos
morais e i1'i'tielectuaiscolimados pela educação.1I

9 ••• 0 •••• ~.
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ALFABETIZAÇKo NA REIUjtICA DO!UNICANA
Em cleclarações })ire"stadasà imprensa, o Presidente do Conselho Admi-

nistrativo do Distrit~ Nacional da República Dominicana informou: "A Repú-
blica Dominicana: em '=~63,comemorará o centenário elaRestauração Dominic~
na; haverá portanto ~mâ nova feira internacional a exemplo da que foi rea-
lizada recentemente, €lãta em que SG espora a alfabetização de todos que h.ê:,
bitam na Repúb1ica.·~§te é o grande objetivo 40 govêrno que, estamos cer -
tos, será alcançado.u

ANALFABETISMO EM PIltAeíC1J3A
Piracicaba aprêse.nta-se', hoje, como um elos municípios brasileiros

de mais alto indice d@ alfabetização. Em face da situação geral do país, e
mesmo do Estado de S~ê Paulo, podo-se dizorJ sem nenhum exagêro, que o a
nalfabetismo em riraq~~aba caminha ràpielamente para o ocaso.

. Dados recente~ ~evelam quo, ali, cêrca de 80% das crianças em idade
.escolar frequentam a êscola e 90 por cento dos seus habitantes, compreendi
dos entre 10 o 19 anq§, são alfabetizados.

Acima desta ú:Uima idade, o índice de alfabetização declina ligeir.ê:,
mente - para 8410 - , mas em virtude de uma causa assaz conhGcida: a imigra
ção de analfabetos d© 5utros pontos do país e ele outros países do mundo.

Esta faixa de ânalfabetismo de adultos está, entretanto~ sendo efi-
cazmente reduzida pe~â ação de cursos de ensino supletivo~ que, em Piraci-
caba, existem em núme~Q de 40.
EXERCITO CO~\BORÂ

O Serviço do ,ªª1lcaçãoeleAdultos (SE.A) acaba de receber a grata in-
formação de que, por ~fiiciativa do Chefe do Arsenal de Guerra do 11 Exérci
to sediado em Ba;ueri, Estado de são Faulo, será instalado1 ali, um curso
de ensino supletivo.

Traia-se de m~~s um empreendimento comprovador do patriótico inte -
r~sse das Fôrças Armªªâs Brasi10iras pelo desenvolvimento da cultura popu-
lar.

C.E.A.A.

Ao iletrado qqê deseja, mas não tem ânimo para aprender a ler e es-
crever, devemos mostr.ã~-lho quão fácil de ser realizada é a sua vontade. A
Campanha de Educação ªé Adolescontos e Adultos mantém, para tanto, cursos
gratuitos de alfabeti§ãçãoó

...........
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C.N.E.R.

O volume fie 5 da Revista da Campanha Nacional de Educação Rural traz
farto documentári© a respeito da melhoria que vem sendo observada em diver-
sas áreas rurais ào território brasileiro sob a influência da escola articu
lada com as miss©ês rurais e os centros sociais de comunidade, cujas ativi:
dades são dirigiUãs pela referida Campanha.

CAMYANHA DE ERRA~ICAÇÃO DO ANALFABETISMO
O Governali©r eleito do Estado do Rio, em declarações à imprensa, in-

formou: "que o Pl'imeiro objetivo de seu govêrno será empreender a mais ex -
tensa campanha dê erradicação do analfabetismo já realizada no País."

UNESCO

A publica~ªo de junho do corrente ano "Crônica de la Unesco"t traz
interessante estuàü sôbre as consequências 'sociais da automagão,do qual é
extraído, resumiqãfuente, no tópico que se segue:

" As cons§l'!uênciasde ordem geral da automação não se limitarão à vi
da econômica. Mui~os outros aspectos essenciais de nossas atividades e ins-
tituições serão qtingidos pelos seus efeitos como, por exemplo, a educação.
A transformação qâs técnicas reclama ampla reestruturação dos diversos ní -
veis de ensino, ª fim de preparar, nas novas técnicas, um número cada vez
maior de especialistas. Além dessa preparação de gerações jovens, impõe- se
a necessidade da ~Beducação, em.todos os níveis da organização, do pessoal
já integrado na D~9dução. Toxna-se, pois, indispensável uma educação compl~
ta para que a emD~êsa automatizada funcione em condições vantajosas.

ATENDEM AO AF~LO

O Setor de Relações Públicas da Campanha de Educação de Adolescentes
e Adultos recebeu fraAssistência Social ~o Serviço de Proteção aos !ndios ,
Conceição do Araguâia, Estado do Pará, um ofício solicitando remessa de ma-
terial didático àl'!Yelainstituição. Tal pedido já foi providenciado por ês-
se Setor.

............
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ANALFABETISMO EM PaRTO RICO
A Prefeita da ~idade de San Jüan de Pôrto Rico, que participa da

VII Reunião do Congres§§ Interamericano de Municípios, em declarações à i~
prensa,- informou: "Densi'o de quatro anos não existirá mais analfabetos em
Pôrto Rico. Para isso, § Govêrno Federal está gastando quarenta por cento
de seu orçamento no campo educativo, porque se chegou â oonclusão de que
partindo da erradicaçã§ do analfabetismo será muito mais fácil obter pro -
gressos na saúde públi§â e nos programas de desenvolvimento econômico •

PROTEÇÃO !INFÂNCIA
Diz ainda aqu§ia senhora~ "Além de estarmos procurando dar oport~

nidade a tôda a infância de Pôrto Rico, que consta mais ou menos de 600
mil orianças, para faz§f seu ourso primário, o Estado cuida de forn6.cer às
crianças, gratuitamentey todo o material didático, complementação alimen -
tar e até vestuário."

MANUAL DE ALFABETIZAÇÃ~ RÁPIDA
No Irã, o Gov~fno também se preocupa com o problema do analfabe -

tismo. Recentemente, f©fam postos em circulação, naquele pars, quatro mil
exemplares de um manua~ de alfabetização9 baseado no método auditivo-visu-
al. O trabalho, que é Vêndido a preço acessível, permitirá a um analfabeto
aprender a ler e escreVêr em 4 meses.

A INSTRUÇÃO PCBLICA

Segundo a lei assegurada sÔbre a instrução pública, tôda criança
finlandesa, está na obFa,gação direta de terminar seus seis anos de Escola
Primária, a menos que ~ªo receba em outra parte, uma instrução equivalente.
As criança~ começam a ffequentar a escola primária, coma idade de sete a-
nos. As Escolas Primárias pertencem ao Estado e são frequentadas por
490 000 alunos anualme~ie. O número de analfabetos representa menos de 110,
isto é, de pessoas que ~á tenham passado dos quinze anos de idade •

• • • • ., o ., ••••
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EDUCAÇÃO NA ~~NDIA
As m§~olas Secundárias, que são oito anos e levam â universidade ,

são frequent~ªas por aproximadamente 96 000 alunos. O Estado não possui na-
da mais que l/J das Escolas Secundárias. Entretanto mais de 3/4 são de esc~
Ias mistas. O número de alunos das espo1as secundárias é bastante elevado,
comparado a ~iros países nórdicos.

fORTO RICO
A P~§reita da Cidade de San Juan de Pôrto Rico, em declarações à

imprensa, inf§l'mou~ "I) Apenas 8% da população global de Pôrto Rico (2 mi-
lhões e trezorrlloBmil habitantes) é analfabeta. 2) Pôrto Rico é um país sem
problemas funªâmentais de grande monta, no que diz respeito à alimentação ,
transportes 0 §aúde pública. 3) Pôrto Rico tn,orta muitos produtos dos Es-
tados Unidos l'Hás não paga tarifas' alfandegárias, porque mantém uma legisla-
ção especial §tbre importação. 4) A maior preocupação do Govôrno de Fôrto
Rico, no momento, é velar pela infância e pela juventude para garantir uma
geração forte~ física e intelectualmente, que possibilite pleno desenvolvi-
mento das riqUezas do ?aís •

R:e.DEESCOLAR Wir BRAS1LIA

No QU@se refere ao ensino mêdio, haverá um Centro ao Educação Mé-
dia para cada 45 000 habitantes, oom capacidade para elevado número de alu-
nos.msse Cen1i!locompreenderá: 1º - Escola Média compreensiva, incluindo g,!
násio e cOlég;i:©,escola comercial, escola técnioo-industrial~ üsc-01aagríco-
Ia e curso nomal ou pedagógico; 212 - Centro Cultural~ com teatro e exposi-
ção; 3º - Bibl~oteca e museu; 4º - Centro de Educação Física e Desportos
5º - Serviço ],~~dico;6º - Conselho de Administração (1 refei tório ~

C.E.A.A.

Ao il@trado que deseja, mas não tem ânimo para aprender a ler e e~
crever, devemQ§ mostrar-lhe quão fácil de ser realizada é a sua vontade. A
Campanha. de EQUcação de Adolescentes e Adultos mantém, para tanto, cursos
gratuitos de ªifabotização~

•••••••••••
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NA FINLÂNDIA
A Educa~ão livre na Finlândia goza de uma popularidade considerá-

vel, particularmênte após a campanha. As Escolas ditas populares, em núme-
ro de 80,hospcdêm, cada ano, cêxca de 4 000 jovens pertencentes à popula-
ção rural. Os 90 institutos de Operários acham-se, geralmente, dentro dos
centros populoso§i Os círculos de estudos e os cursos por correspondência
são também aprec~ãdos.

,

AULAS-DE INGLES ~ELEVISIONADAS
Durante á lI! Conferência de Emigração realizada em janeiro próx!

mo passado, em qên Juan, o ~ovêrno anunciou que havia aprovqdo fundos para
prover o ensino §m massa do idioma inglês aos obreiros agrícolas pôrto-ri-
quenhos que emi~ãm para os Estados Unidos.

nltimam§RteJ a Secretaria do Departamento do Trabalho revelou que
uma Rádio de Nov~ York havia iniciado a idéia patrocinada pelo Govêrno ,
num programa tel§visionado que se transmite tõdas as semanas. tste progra-
ma atinge um audiiório de 900 000 pessoas de idioma espanhol que residem
nos Estados Unid©§, das quais 700 000 são pôxto-riquenhos.

CENTRO DE ALFABETIZAÇÃO EM EL SALVADOR
Piticho~fo é um cantão situado em são João Opico, Departamento da

Liberdade, El Salvador. D. Miguel rolanco, vizinho dêste lugar, visitou o
Departamento de Alfabetização e Educação de Adultos para manifestar o des~·
jo de todos os vi~inhos pelo estabelecimento de um Centro de Alfabetização •
O Departamento Q§ffiprovou,por meio dos Chefes de Seção que visitaram o re~
pectivo lugar, qUê a maior parte dos habitantes desejava ler e esc~ever. !
poiou a 'petição § :Q,!estoutõda a colaboração.--
PEDIDO DE MATERIAL DIDifTICO

O Setor ªe Relações Públicas d.a Campanha de Educação de Adolesc8E.
tes e Adultos re§i3beu do Grupo Escolar "Jovelina Gomes", Uiraúna, Estado
daParaíba, um ofício solicitando remessa de material didático àquela esco
Ia. O pedido em ~uestão ~oi imediatamente providenciado •

• •• • • • • • •
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"

IMPORTÂNCIA DOij LIVROS NA FINLÂNDIA
, ,

Ha nê Finlândia cêrca de 2 600 bibliotecas, e o número de emprés-
timos de livro§ anualmente feitos monta aproximadamente a cinco milhões. Os
finlandeses amâffios livros e assim sendo preferem comprar um livro se isto
lhes ê possivelj que tomar por empréstimo de uma biblioteca. Dentro de um
lar, por mais ~êaesto que seja, não é raro encontrar-se uma biblioteca con-
tendo aproximaQãmente 200 volumes •

•

ALFABETIZAÇKo NQ BRASIL
O ma!§r contigente de alunos matriculados no curso primário está

concentrado no ~stado de são Paulog cêrca de 1 200 000. Entretanto o Distri
to Federal e Sqfita Catarina possuem melhores indices de alfabetização: 67~
e 63~~ respectiVamente. Vêm, a seguir, o Rio Grande do Sul, o Estado do Rio,
Minas Gerais e raraná, todos com índices superiores a 50%. Os demais apre -
sentam resultaq§§ inferiores à média geral; o Maranhão, figura no pé da es-
cala, com 20%.

CONCURSO DE OB~As EDUCACIONAIS PARA NEO-ALFABETlZADOS
A Com.issão Julgadora constituída por Técnicos de Educação aprese~

tou o seguinte julgamento das obras que concorreram à Secção Q - Educação
Profissional:

Segunti6 lugar - "Mário, o operário padrão" - Pseudônimo: Segundo
Pinheiro - 70 pontos:

Tercetro lugar- "Higienell - Pseudônimo: Matuto - 60 pontos.

Nenh~ trabalho satisfez à exigência do item 7 do Edital, razão
pela qual não h§uve primeiro lugar (mínimo de 80 pontos). Os demais traba -
lhos não logra~êfficlassificação (mínimo de 60 pontos).

"ROTARY CLUB"

O "Ro"âry Club" do Rio de Janeiro está desenvolvendo um plano de
combate ao analfãbetismo de adolescentes e adultos, que obedece ao· seguinte
lema: "Se em seu lar existe um empregado analfaboto, alfabetize-o" •

.......... ..
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CONCURSO DE OBRAS EDUGAQIONAIS rARA NEO-ALFABETIZADOS
A Comissão JUlgadora constituída por professôres apresentou o se-

guinte julgamento das §~ras que concorreram à Secção D - Teatro:
Segundo luga: - "Nova Semente cai'sôbre a terra" - Pseudônimo

Antônio Sabará • 70 pontos.
Terceiro lugª~_ "Cartas a Margarida" - Pseudônimo: Ricardo Mello-

70 pontos.
Quarto lugar - "Osvaldo Cruz" - Pseudônimo: Cristiana de Navarra

- 65 pontos.
Quinto lugar 111 "Redenção" - Pseudônimo: Flávio do Rio - 60 pon -

tos~

Nenhum trabalho satisfez à exigência do item 7 do Edital, razão
pela qual não houve o Dfimeiro lugar (mínimo de 80 pontos). Os demais trab~
lhos não lograram c1as~ificação (mínimo de 60 pontos).

EM CAMPINAS E BAURU
.,..._.. .~.,

Nas regiões e§éolares que têm por sedes as cidades de Campinas e
Bauru, a Campanha de EqUéação de Adolescentes e Adultos alcançou, neste a-
no, excelente.s resultaq@s. Na primeira, funcionaram 171 cursos de ensino s~
pletivo com 4 Q30 aluno§ matriculados e, na segunda, o total de unidadffifoi
de 190 com matrícula de 4 915 alunos.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS NA INGLATERR~
Na Inglaterra~ segundo um correspondente inglês, verifica-se, a -

tualmente, uma intensa p~ocura dos cursos noturnos. Candidatos entre as id~
das de 15 e até mais de 70 anos matriculam-se nesses cursos, que são hoje
numerosos naquele país. A administração dos cursos compete a organizações
diferentes, que em 3 Ca~égorias podem ser divididas: os cursos que são est~
belecidos pela autoridaª§ local do ensino; os que pertencem à Associação
Cultural dos Trabalhadof©s; e, finalmente, os administrados pela institui
ção a que deram o nome Q,ê "Departamentos extra-muros das universidades" •

..........
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O DEPARTAM!NTO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE ADULTOS
DE SÃO SAINADOR
TI -lropoe O §gguinte:
1°
2º

A alfabetização da população salvadorenha;
A elevação do nível cultural dos alfabetizados, proporcionando -
-lhos conhecimentos sôbre higiene, trabalho, civismo, saúde e o~
iras matérias apontadas pelas leis ou regulamentos, com o objet!
Vo d0 dar aos salvadorenhos um conceito de seu papel na socieda-
~e, de seus direitos e de seus deveres;
~espertar no povo um espírito que esteja em harmonia com a nova
~poca democrática que a República inicia e capacitar o povo para
€lue participe ativamente nas grandes emprêsas de superação econõ
fflica,social e cultural que a Pátria reclama.

3º

UNIDADES FAyOrtECIDAS
§ maior contingente de alunos matriculados no curso primário es-

tá concentrrado no Estaelo elesão Paulo ~ côrca de 1 200 000. Entretanto o
Distrito F€}deral e Santa Catarina possuem melhores índices de alfabetiza -
çãog 67% e 63%, respectivamente. Vêm, a seguir, o Rio Grande do Sul, o Es-
tado do R;bê, Minas Gerais e I'araná, t'odos com :índices superiores a 50%. Os
demais ap~§§entam resultados inferiores à média geral~ o Maranhão figura
no pé da ~§bala, com 20%.

EDUCAÇÃO ~ ADULTOS
§ónforme tem sido noticiado, a Campanha de Educação de Adolesoe~

tes e Adultós alcançou, êste ano, notável desenvolvimento no Estado de são
Paulo. Ao~ dados já diVUlgados, o SEA acrescenta os seguintes, relativos
, .~ - ~as reg20es escolares deSorocaba, Ribeirao Proto e Catanduva: numeras de
cursos em funcionamento: 251, 220 é 164, respectivamente; matrícula efeti-
vag 8 126, 4 379 e 4 150, respectivamente.

C01'IBATEAO MJALF ABETISMO
§ Sotor eleilelações rúblicas da Campanha de Educação de Adoles -

centes e AêlU 't os recebeu elaFederação das Sociedades Metodistas de Senho -
ras da 3a. hegião um ofício solicitando remessa de material àquela Federa-
ção. O pe~H.do foi imediatamente providenciado por êsse Setor •

..........
COL~§RAR COM A C.AMrAlITRADE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
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EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Graças aos esf@rços dos seus delegados de ensino, inspetores, di

retores, professôres e ª éolaboração de autoridades e instituições locais,
as regiões escolares ad~ãnte mencionadas puderam apresentar, no ano letivo
findante, apreciáveis r@§u1tados no campo do ensino fundamental supletivo,
conforme atestam os númêios ora revelados:

Regiões Escolafés Nº de Cursos Matricula Efetiva

....
1. a da capita.l
2. a da
3. a da
4. a da
Itapetininga.
tins

126
105
126
168
17'7
138

3 840
3 257
3·-666
4 491 .
5 234
3 248

!NDICE DE ALFABETIZAÇÃO !§COLAR
Nos últimos cin§o anos, a cota de alfabetização de crianças em i

dade escolar subiu do 38i41o para 45,5%. Houve tambóm acróscimo, mais acen-
tuado a partir de 1956, fi@ número de unidades escolares e do professôres
do ensino primário fundamental. As sinopses estatísticas divulgadas pelo
SEEC revelam que o progr@§so do raís neste setor, tem-se aoelerado nos úl-
timos anos, .embora se eSlêja ainda muito distante de satisfazer as neoessi
dades da população em idª~e escolar.

ESTADOS MAIS ALFABETIZADQ§ DO FATs
Um opúsculo PUblicado pelo Serviço de Estatística da Educação e

Cultura denocinado "Sino~§e Estatistica do Ensino Primário Fundamental Co-
murou demonstra que o mai§i contingente de discentes está concentrado em S.
Paulo, embora pertença a §anta Catarina o melhor índice de alfabetização ,
logo após a Capital da República. Em seguida estão as 10 principais Unida-
des em orde~ decrescente ªe efetivo escolar.

Unidades da Federaç~ Matrícula inicial Quota de alfabetiza
,-

~

62,5
52,9
60,4
51,1
26,0
32,9
55,0
67,1
62,9
28,1

!
são Paulo
Minas Berais
Rio Grande do Sul
Paraná
Bahia
Fernambuco
Rio de Janeiro
Distrito Federal
Santa Catarina
Ceará

254 624
961 191
587 922
330 309
312 8)8
297 479
294 417
278 379
255 399
200 441

........ - .
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SIRENA

Ã 18 de novembro corrente, foi assinado Convênio especial entre o Mi-
nistério da Educaçª§ e Cultura e a Rádio Educadora do Nordeste, para efeito
de execução do pla~§ do Sistema RadioeducativoNaciona1, na região de Sobral,
Estado do Ceará.

O Sistema Raqioeducativo de Sobral, que dispõe de transmissor próprio,
contará, inicialmen~é, 300 escolas radiofônicas, providas de receptores de
onda cativa. O plan§ local prevê uma rêde de 1 000 radioescolas.

SISTEMA RADIOEDUCATJ;yo REGIOnAL ••Está em fase Q,ê organização na cidade de Cajàzeiras, Estado da Faraíba,
um Sistema Radioedu§âtivo Regi~nal, iniciativa do Bispo Diocesano, D. Zacari
as Rolim de Mourao © Sistema de Cajàzeiras provàvelmente estabelecerá inter-
câmbio com o de Crato, Estado do Ceará, que entrará no ar dentro de poucas
semanas, através Üe transmissor próprio» de 5 Kw., servindo, inicialmente ,
323 escolas radiof5qibas.

ESCOLA UNIVERSIT.lt"1IAEIt ESTOCOLMO
Em Biskops Arllo, perto de Upsala, foi inaugurada uma Escola Universi-

tária destinada a f'gmentar a colaboração e compreensão entre os países esca,!!.
dinavoso

As três finaliªádes principais da Escola são: o ensino da história ,
geografia e cultura êscandinavas como matéria comum 9 constituir um centro pa
ra simpósios, cursosi conferências e estudos superiores relacionados com a
colaboração nórdica @ servir de tranquilo refúgio aos homens de ciência
que realizam trabalhg§ sÕbre temas nórdicos.

C.E.A.A.

As escolas org~nizadas pela Campanha de Educaçãc de Adolescentes e A-
dultos disseminadas Pér todo o território nacional, vêm obtendo os melhores
resultados, através O§ seus Oursos Reunidos numa demonstração de aproveitameQ
to em relação às refq~mas administrativas e políticas tão necessárias no mo-
mento que atravessamo§. Milhões de br'asileiros transitam pelas escolas orieQ
tadas pela Campanha, ª6entuando o prenúncio de progresso em todos os setores
da atividade humana.

• •••••••••
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COMBATE AO ANALFABETISMO
Recentemente foi inaugufada a primeira escola em Timbaúba, em Pernam-

buco, oom seis salas de aula, que possibilitará a matríou1a, no regime de
dois turnos, a 400 crianças, visando a extirpar o analfabetismo. O Plano-fi
lôto de Erradicação do Analfª~etismo construirá, naquele municipio, mais no
ve unidades do gênero, com s§§senta novas salas de aula.

ANALFABETISMO EM SÃO PAULO
o Governador eleito do Éstado de são Paulo, em declarações prestadas

à imprensa, informou: "Figura~ como um dos pontos programáticos do próximo
quadriênio governamental paulista, a extinção do analfabetismo no Estado por
meio de uma ação organizada e permanentelt•

ERRADICAÇÃO DO AlJALFABETISMO ~l 20 ANOS
O Coordenador do Plano-f'ilôto de Erradicação do Analfabetismo, em de-

clarações à imprensa, revelou i "E possível escolarizar, dentro de vinte a-
nos, tôda a popUlação infantil. brasileira; entre sete e onze anos."

Pelos estudos do Coorde~ãaor do P.P.E.A., em 1978, todos os municípi-
os brasileiros terão sido vis~~ados pela sua campanha, que dêles banirá o ~
naIfabetismo.

A UNESCO E O ANALFABETISMO
Segundo um inquérito realizado pela Unesco, são os países da Ásia, da

África e numerosas regiões da ~JfiéricaCentral e da América do Sul que apre-
sentam maior difusão do analfabêtismo. Sõmente os países do sul da ásia CeQ
traI oontam cêrca de 700 milhõ§ê de adultos analfabetos do mundo

1
vivendo

na Ásia Oriental aproximadamenbê um quarto dêles; na América Central e na
do Sul o número de analfabetos ~ de 46 milhões de adultos •

..........
\
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:,DIREÇÃO-GERAL lJESANIDADE DE EL SALVADOR
•O Senh§~ Enrique Bará, Chefe do Departamento Ad.ministrativo da Dir~

ção-Geral de Safiidade de El Salvador, informou o seguinte, sôbre a campanha
de educação pará á saúde, que esta entidade realiza:

liADir§~[o-Geral de Sanidade tem programas de higiene pessoal, dedi
cados às mães, ~ ériança e ao adulto, assim como programas de saneamento am-
biental, que cog~é tanto as áreas urbanas como as rurais do país. ~ste trab~
lho de medicina ~feventiva está baseado em grande parte num programa de edu-
cação higiênica êfetuada por Educadores Sanitários, especialmente treinados,
enfermeiras, ins~étores de saneamento e outros membros de nosso pessoalll•

CARTILHAS EM EL §ÂLVADOR
IIPara o G@senvolvimento de suas funções - diz ainda o Senhor Bará

êste pessoal emp~êga diversos meios educativos, entre os quais figuram as
cartilhas preparegas por esta Editorial, as quais são periõdicamonte reparti
das aos Centros ª Unidades de Saúde que esta Direção-Geral tem espalhados em
todo o país, parq a prestação de serviços ao público.

Outra Pª~te destas cartilhas é distribuída nas escolas,
sindicais, outra§ organizações de trabalho e pelos municípios de

-agrupaçoes
nosso país".

EDUC~ÇÃO DE ADULTQ~ NO PARAGUAI
O doutoF Raul Pina, Ministro da Educação e Cultura do Paraguai, in-

formou:
"Na educe~ão de adultos, estão sendo usados folhetos na forma se~_

te: Nas organizaç§es de adultos, por exemplo o Clube das Mães e Amigos das
Crianças, são liqê§ os folhetos numa sessão da Junta Dirctiva ou em sessões
de todos os sócig§ e são feitos comentários dirigidos por supervisores. Os
assistentes emitem sua opinião em relação aos conceitos contidos no terna em
questão e tiram-Sê conclusões dos comentários, que deram oportunidade à org~
nização de algum ~fojeto no lugar ou na comunidade~ a horta caseira, água
fervida~ vacinaçõ§§,etc.

Os adult§§ mostram muito interêsse na leitura dêsses folhetos, pe -
10s conceitos con~idos em cada um, pela simplicidade e clareza de sua reda -
ção, pelas ilustrá~ões e pela apresentação do folheto" •

.......
COLABORAR ceM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
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C. N. E. R.
A Campanha Nacional de Educação Rural instalou o seu 122 Curso de

Treinamento de Educadores q@ Base, na cidade de Cruz das Almas, no Estado
da Bahia. O referido curso, éomo os anteriores, destina-se a preparar agri
nomos, médicos, enfermeiras'J assistentes sociais, técnicos agr!c01as, para
integrarem Equipes de MissQes Rurais, que aquê1e órgão do M.E.C. mantém em
todo o inteFior do país.

UNIVERSIDADE DE MOSCOU
Arthur J. May· em "S@hool and Societyll (12-10-57) escreve: "Na Uni-

versidade de Moscou moram C~fca de 6 000 estudantes ..•menos da metade dos
matriculados. As biblioteca§ contêm, ao todo, 1 125 000 volumes e os alu -
nos dispõem de várias salas êleTV e de centros de eapor'tes,

Como as demais Univêfsidades Soviéticas, a de Moscou se compõe de
12 Faculdades: biologia, qutmica, geografia, geologia, matemática·, mecâni
ca, física, economia, histófia, direito, filologia e filosofia. Medicina e
especializações de tecnologiâ são ensinadas em escolas separadas.

ERRADICAÇÃO DO ÂNALFABETISMª
Novos métodos didátl@os no curso primário serão experimentados na

área do município de Júlio g@ Castilhos, no Rio Grande do Sul, pelo Plano-
-Pilôto de Erradicação do A~ãlfabetismo, e com êsse objetivo foi firmado
um convênio entre o Ministé~io da Educaçãó e Cultura e o govêrno daquele
Estado, com o fim de constT4ir e renovar prédios, e aperfeiçoar o magisté-
rio que funciona no meio ru~ãl.

COMBATE AO ANALFABETISMO
O Setor de Relações FUblicas da Campanha de Educação de Adolescen-

tes e Adultos acaba de recebê~ um ofício da Prefeitura Municipal de 19uaí,
Estado da Bahia, solicitando grande remessa de material didático a fim de
atender ao desenvolvimento 8ªucacional da~uele Município. Tal pedido já es
tá sendo providenoiado por ê§§e Setor •

• • • • • • • • • •
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rnUVETISIDADE :011 HOSCOU

"O cal@nc1ário elaUrrí.ve rsdd.ade - escreve Arthur J. Hay ora "Schco I and
S i.etv" 1'" ,oc~e y - Cl.Vª,Êl:o-seem dois perl.odos de cinco meses cada, com duas senanas
do férias no mê~o elo ano. Em·geral, o estudante tem ser.lana1montc36 horas ele
aula ou de tra~ªlho em laboratório nos dois primeiros anos, 32 horas nos dois
anos seguintes 13 ele 12 a 30 horas, principalmente em sominários, no ano fi-
nal". _

EDUCAÇIo EENSUfo NO 13211.SIL

Existem 2 363 escolas de nível mÓdio, sendo que 1 887 r.l~têm o curso
secuncário, 62~j o comercial, 873, o normal, 86, os cursos industriais o 17,
o curso aGrícola. A matrícula Geral é de 780 639, sendo 579 781 no secundá -
rio, 114 000 ng 6omercial, 67 000 no normal. 19 000 no industrial e 1 200 no
agrícola. Na l~ série, encontram-so 180 000 no secundário, 24 000 no comerei
aI, 24 000 no ~êrmal e 6'200 no industrial, ao todo 234 000, nwnero equiva -
lente aos dos q,Ue terminam o curso Ilrimário.

ClJliANHA CONTJ...j Ó ':•.Nl\LF li.BETISMO EN 11DUlS GEn;~IS

Com a ifitensificação considerável da rôdo ~e oduc~ndários primár~os
e pré-primário~ (jardins de infância) em 3elo Horizonte? pode-so afirmar que,
já no próximo Qfi6,somonte ficarão fora elas oscolas aquelas crianças cujos
pais não se in~@~essarem pola sua matrícula. ~crGsce ainda que se as indús-
trias e Grandes firmas, que possuom empreeados em númoro súperior a com, de-
rem cumprimentq ~s leis federais, instalando em suas sodes cursos de alfabe-
tização para adultos e adolescentes? baix~rá 'sensivelmento o indice de anal-
fabetos naquela @idade.

ATENDEM AO AI'EL©

o Setor ~':ellelações L'úblicas c'1.aCampanha eleEc1.ucaçào(~e.~('1.o1escentes
e Adultos receb@ij um ofício da :Lrefoitura Líunicipal de Caranc;ola, Estado de
j\;linasGerais, s@licitando a remessa clenumeroso ma+e rda.I (.licláticoâque La en-
tidade. O pedid§ foi imediatamente providonciado por ôsse Sotor.

80 •••• 00.
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CENTRü-PILOTO EM CATALÃO
O Ministério da Edueª~ão e Cultura firmou um convênio com o Colégio No~

sa Senhora Mãe de Deus, a §er usado no plano de extinção do analfabetismo na
cidade de Catalão (Goiás3, para que o magistério primário possa apresentar o
máximo de rendimento no Pfêgrama elaborado pelo Coordenador do Plano-Pilôto
de E~radicação do Analfab@iismo. O objetivo do acôrdo é o de institú1~ o

P~.E.A., naquela cidade de §oiás, um centro-pilôto destinado ao treinamento
do professorado rural que ali funciona, seja de caráter estadual ou munici -
paI.

SISTEMA EDUCACIONAL EM 72 ~AISES
O "Bureau" Internac:i:ênalde Educação, sediado em Genebra, acaba de di-

vulgar o Anuário relativo a 1957, contendo informações sôbre o desenvolvime~
to do sistema educacional ae '2 países. são as seguintes as principais cara~
terísticas dêsse aumento ~§ plano internacional, no referido ano: a) as ver-
bas destinadas à educação fepresentaram, em média, 15% dos orçamentos, em
vez de 14,5%, que foi a m~aia do ano precedente; b) no domínio do ensino o -
brigatório e gratuito, a ~fâtuidade recebeu maior incremento do que a exten-
são da escolaridade; c) q~ªhto aos efetivos escolares, houve, percentualmen-
te, aumento maior no ensiq§ sec~ndário (9%) do que no ensino primário (6,5%);
d) foi assinalado grande ~fégresso no ensino profissional; e) o problema do
recrutamento de pessoal dq@@nte atenuou-se no ensino primário, mas agravou -
-se no ensino secundário, fiétadamente em relação a professôres de matemática
e ciências, cuja escassez ~ generalizada.

COLABORAÇÁO DE SINDICATO

Em visita ao Seryiço ªe Educação de Adultos, o tesoureiro do Sindicato
de Trabalhadores da Indústf~a de Construção Civil de são Paulo, solicitou e
obteve instruções e material de propaganda para a instalação de um curso de
ensino supletivo que essa êntidade doseja instalar em sUp sede7 na rua Conde
de Sarzedas, 304; bairro da Liberdade. O Diretor do SEA agradeceu a visita e
louvou a iniciativa.

.OOO •••• D •••
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EDUCAÇÃO DE ADULTOS m~SÃO lAULO
Aos resultados da Câffipanhade Educação de Adultos em são Paulo no a-

no findante, já divulgados, © SEA aorescenta os seguintes:
Matricula efetivaRegiões escolares M,Q de cursos

Araraquara 52
Assis 51
Botucatu . 80
Casa Branoa 130
Franca 111
Guaratinguetá 108
Jaboticaba1 125
Jundiaí 108
Mogi das Cruzas 102
Piracicaba 89
Pirassununga 57
Rio Claro 113
Santa Cruz do Rio P~fao 119
Santo André 89
Santos 85
são Carlos 76
são José do Rio Pret§ 137
Taubaté 70

1 757
1 703
2 196
3 718
3 098
3 248
3 177
2· 951
3 064
2 281
1 562
2 986
3 369
1 181
3 247
2 123
3 698
1 707

Tais resultados evid§ficiamo esfôrço das autoridades escolares e pr~
fessôres das regiões mencionªªas e o grande interêsse popular pela extinção
do analfabetismo.

1Q CENTRO REGIONAL DE EDUCA9KQ ÁUDIO-VISUAL NO BRASIL
Em Taquara, Estado d§ Rio Grande do Sul, o Ministério da Educação e

Cultura, com a cooperação do ~onto IV, instalou e está mantendo, através da
Campanha Nacional de Educaçãg Rural, o 12 Centro Regional de Educação Áudio-
-Visual do Brasil, que se de§;ina à realização e orientação de Cursos áudio-
-visuais e à produção de mat~fia1 didático a estabelecimentos escolares e as
sistenciais, repartições PÚblicas, etc •

• • • o •••
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A SmRIE DE REQRmACÃO DA BIBLIOTECA POPULAR
A Bibliot@ca Popular Latino-Americana, com sede em Washington, até

hoje, publicou ~5 artigos sôbre recreação. Diàriamente, os numerosos leit2
res americanos ªessa Biblioteca escrevem solicitando mais assuntos de tipo
recreativo. ~stês leitores, além disso, indicam a classe de leitura que
mais desejam. 4~endendo a essas valiosas sugestões, foram oferecidas novas
cartilhas de cª~áter recreativo, sÔbre teatro popular, contos~ legendas, ~
divinhações, hi§torietas, fábulas, etc.

PARTICIPAÇÃO D©~ NATIVOS NA NIG~IUA DO NORTE
Experiên§ia interessante foi realizada na região de Zaria, pelo De -

partamento de Vêtorinária. Um monitor nativo, formado nos cursos de alfab~
tização, procuIlêu interessar os pastores lIfoulani" na campanha educativa •
A aoolhida fri~ á essa iniciativa, no princípio, pareceu demonstrar desin-
terêsse por pa~tê dos camponeses. Entretanto, os cursos realizados, na éP2
ca de tratamentê do rebanho, demonstraram que a impressão inicial n~o era
correta, pois têdos manifestaram uma boa vontade animadora.

Referênciã especial deve ser feita à partiCipação feminina na campa-
nha de difusãoªa cultura, não só ontre as alunas como, também, entre o
corpo docente.

ATENDEM AO AP:mtQ
O Setor dê Relações Públicas da Campapha de Educação de Adolescentes

e Adultos receb§u um ofício da Prefeitura Municipal de Carangola, Estado de
Minas Gerais, s@licitando a remessa de numeroso material didático àquela
entidade. O ped~ªo foi imediatamente providenciado por êsse Setor.

LEIA E OBSERVE
A ~ducaçã~ fundamental é o mais importante fator da produtividade

Contrib~a para § aumento da produtividade nacional, auxiliando a Campanha
de Educação de 4ªolescentes e Adultos •

•

• • • • •• • • • • •
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CONCURSO DE OBRAS EDUCACIONAIS PlutA NEO-ALFABETIZADOS
A Comissão Julgadora constituída por professôres apresentou o seguinte

julgamento das obras que conoorreram à secção B - Educação Doméstica:
"Curso do Doutor Campos" - Pseudônimog Galeno - 80,6 pontos.
"Recreação para crianças" - Pseudônimog Rapunzel - 80 pon -
.tos.

3º lugar - "Decoração do lar" - Pseudônimo: Luna - 70 pontos.
32 lugar - "Brinoando com meu filho" - Pseudônimo~ Jane - 70 pontos.
5º lugar - "O mundo maravilhoso das abelhas" - Fseudônimo:-Ibirapuitã

- 66,6 pontos.

lº lugar
2º lugar -

CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS NA NIG~RIA DO NORTE
Em 1946, aoampanha tomou um aspecto mais vigoroso, com a criaçã~ de

um comitê destinado a apresentar sugestões e elaborar planos de ação. Em 195~
aproximadamente 48 000 pessoas aprenderam a ler e escrever na região do Norte,
e como a campanha pretende alfabetizar 50 000 todos os anos, existe a necessi-dade de ativar a preparaçao de textos para leitura complementar.

AINDA NA NIGERIA DO NORTE
Uma seção especial promove a distribuição e providencia a aquisição de

todo o material de consumo nos oursos. A esta seção cabe, ainda, a formação
dos funoionários responsáveis pela oirculação do material editado, encaminhan.
do-o às livrarias particulares e oficiais, inclusive às doze livrarias ambu -
lantes criadas para oada província da região.

ANALFABETISMO NA ~RICA LATINA
Segundo os últimos levantamentos estatísticos realizados pela Unesco ,

órgão das Nações Unidas que cuida dos problemas culturais na América Latina ,
temos o resultado seguinteg Haiti7 com 87,5%, Guatemala, com 77,51%; Bolívia,
com 66,5%; Honduras, com 57p5%, Peru, com 52,5%; Brasil, com 51,~; Colômbia
e Venezuela, com 47,5%; MéXico, com 37,5%; Chile e Cuba, com 22,~; Uruguai,
com 17,5%; e, finalmente, a Argontina, com 12,5%.

COLABORAR COM A Cill~PANHADE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
~ CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICID1DE D~ SEU POVO
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REGULl'JmNTO rE :;:AT:lONATOSDID :\.LF1i:JJETIZ,i.çKOE EDUC.\.ÇJ:ODE .;.DULTOS
O Podo.r Executivo cl.É!: República ('_0 El Salvac.l.or,no uso ele suas faculcla-

des legais e de conformida~ê com o ordenado pelo artiGo 4º ~o Decreto n2 365
do Conselho do Govêrno Rev©iucionário na data de 21 de outubro de 1949, que
crià o Departamento ele Alfgitletização e :8ducação de Aclultos, decreta o regula-
mento s:lo ?atronatos de Alfé'!l3otizaçãoe Educação do Adulto s ,

FUNÇÕES DOS I'ATRON}.TOS DIE A!JFA:BsTIZ'lÇ}:O"DE EL S.\LVli.:::::O~.l
,...-f - 1 T t . -0ao unçoos (.0 •.'a rE/nato ele Alfabetizaçao g

a) Cooperar estrcité'!ffientccom os Comitês, SUbcomitês, Juntas e Comis ~
sões ele Alfabetizaç'ão para ª obtenção elo recursos econômicns com o fim ele de..,.
senvolver a obra educativa €1o Alfabdização e Jj!clucaçãodo Adultos em sua ju ~
risdição; .

b) Reunião pelo mona§ uma voz por mês;
c) lagar os emolume~~6s aos alfabotizadoros que o Comitê local nomear

com autorização .do Departam.©hto de Alfabetização e Educação de A~ultos G cus-
tear outros gastos rclativo§ ao ensino de ação particular;

a) Apresentar mensalffiente~ nos cinco primoiros dí.a.sde cada mês, ao D2,
partamento de ,Ufabotização ê Educação ele .A.c'.ultos, um informo sôbre as ontra-
das o saídas do môs anteriof 8

C.lIlEfANHASEDUCATIVAS .
Na província ce Zariã, Nigéria do Norte? está em execução um plano de

campanha que, se aprovado, §@rá esbcnd í.do às dcmad s regiões. O processo con -.
siste em promover reuniões ~ê que os alunos. possam participar e contribuir
com suas opiniões a respeit§ do assunto debatido.

Sob o contrôle QO apênas um funcionário, já foram exeoutadas 26 dessas
sessões, com auxílio de projetores.

BIBLIOTECAS CIllCUL.\NTES
O Ministério ela Eclucéj,~ãoe Cultura delegou ao Es t.ado elo l1io a incumbên

eia de realizar uma experiêl'l§ia com IIBibliotecas Circulantes". Constituídas
por meio de caixas "volante§lI, vão pa asando em rodízio pelas escolas elo ensi-
no supletivo, implantando no povo o hábito ca leitura o dando a conhecer o
bras de utilidade imediata ª ae recreação do espírito. Essas Bibliotecas es-
tão circulanc10 nos N:unicípi(3§ elo Nitorói, são Gonçalo, Cantagalo, Campos7 Ma.!
quês ~G Valonça, Petrópolis ê Itaporuna •

• • •• • •• • •
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COLABORAÇÃO no POVO
O Professor Moura MU~êi, membro da Comissão de Concurso de Promoção

de Diretores de Grupos Escoiâres do Estado de são Paulo, em suas eonsider~
ções a respeito das dificu1ªâdes encontradas pelos professôres e pelo govêr
no para superar o elevado ífiijicede ánalfabetismo naquele Estado, afirma
que a questão pode ser resolvida com a colaboração do povo, pois, o govêrn~
sozinho, não teria meios paFã tal, a não ser daqui a uns dez anos, pelo me-
liOS.

CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO
"Penso que se deveria fazer uma campanha intensa de alfabetização

disse ainda aquêle professoF ~ sobretudo de adultos, com a colaboração do
rádio, da imprensa, do cinemã e da televisão. Caravanas de educadores pode-
riam seguir para o interior ~ara dar cursos rápidos de alfabetização".

ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISM9
O Coordenador do Flang=pilôto de Erradicação do Analfabetismo infor -

mou que, por meio de um rela.tôrio enviado ao Ministro da Educação e Cultu -
ra, nos primeiros seis meseg de planu pilôto, no município mineiro de Leo -
poldina, foram alfabetizadog 978 adultos, registrando as matrículas, até o
fim do mês passado, o ingreq§© de 1 840 adolescentes e adultos nas classes
noturnas de emergência ali instaladas. Um outro dado interessante é o que
se refere aos alfabetizados ~lie preferiram continuar na escola a fim de ob-
ter maior soma de conheciment©s. Assim, dos 978 alfabetizados, 642 desejam
mais informações acêrca de Pf§blemas da língua, aritmética, história e geo-
grafia.

GOVERNADOR LUTA CONTRA O A1vAtrABETI~~O
Uma das metas do Gover~ãdor do Estado do Rio é a que se relaciona com

a sua disposição inabalável 1ê erradicar o analfabetismo do território flu-
minense •

• •••••••••
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CURSO DE ALFABETIZAÇÃO
Um grupo de brasilei~§s~ desejosos de levar o benefício da instrução

aos analfabetos, organizou ª Sociedade Brasileira de Radioescolas, em Belo
Horizonte? Estado de Minas {lêrais. Esta Sociedade vai iniciar.pela uRádio
Inconfidência" um curso de ~l.ifabetização.Além de ensinar a ler, escrever e
fazer corrtas , d.ará ensinamerrlíossÔbre higiene, geografia, história, educa -
ção moral e cívica.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE RAD~QESCOLAS EM MINAS GERAIS
Alguns professôres e§~ão cooperando na redação de um guia de leitu -

ra, baseado no que se encont~a em vigor na Colômbia, onde o sistema de ra -
dioescolas se consagrou vit@~ioso. Para tal fim, o referido guia sofrerá um
trabalho de adaptação a nos§@s costumes e mentalidade.

A Sociedade correSpol'!€lé-secom firmas fabricantes· de rádiOS, a fim
de consegui-los por preços ª§ alcance da população rural. Nas localidades
onde não há ener%ia elétricª~ serão usados rádios com pilhas e transmisso
res.

COMBATE AO ANALFABETI~~O
o Professor Darcy RiQêtro, Diretor do Setor do Pesquisas Sociais do

Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, em declarações à imprensa, in-
formou~ "O Brasil tem 30 milh©es eleanalfabetos; temos 6 milhões de crian -
ças sem escolas, que se inclY~rão aos analfabetos de amanhã e, assim, daqui
a vinte anos, o Brasil encon ~ar-se-á abraçado com um.dos seus mais sérios
problemas. Daí, o primeiro Objetivo do programa de estudos e experimentação
educacional, ora em execução ~elo P.P.E.A~ e pela C.B.P.E., de formular um
plano nacional de educação, ~Ue permita escolarizar tôdas as crianças de 7
a 14 anos e alfabetizar, prontamente, 90% da popUlação de 15 a 25 anos."

COLABORAÇÃO DA PETROBRÁS
O Superintendente RegOênal da Petrobrás na Amazônia informou que, a

par da preocupação altamente ~elevante da formação e melhoria dos téénicos
nacionais, aquela emprêsa volVe, naquela região, suas vistas para os traba-
lhos recrutados nos vilarejo do modo a livrá-Ias do analfabetismo, propo~
cionando-lhes tôda a assistê~@ia educacional oferecida pela Campanha de Edu
cação de Adolescentes e Adult§s •

• • • • • • • • •
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EDUCAÇÃO NA INGLATERRA

Inauguram-se, ~~ualmente na:Grã-Bretanha, em média, 10 escolas por s~
mana - ou seja, mais d§ uma por dia •.Ao todo, desde o fim da 11 Guerra Mundi-
al, construíram-se cêrcâ de 4 000 es.colas, e com/~ais de dois milhões de va-
gas para atender às neg§§sidades da população e~~olar muito aumentada, em vi~
tude da alta proporção ªê nascimento~ dos anos ~ubsequentes à guerra. A clar!
dade , o espaç01 a côr e um grupo de salas de aula, inteiramente equipadas, vi
sando permitir que cadq êriança siga,sua própria tendência, constituem carao-
terísticas marcantes de§§as novas es601as. Acima de tudo, elas objetivam dar
aos que nelas trabalham = crianças e professôres - um verdadeiro sentido de
vida em comum.

SIRENA

Entrou no ar, em caráter experimental, a Raclioeducadora do Cariri ( 5
Kw na antena) sediada em Crato, no Ceará, e que será a estação-chave do Sist~
ma Radioeducativo Regioflâl do Sul daquele Estado, 'cQm 323 escolas radiofôni _
cas iniciais.

ANALFABETISMO NO BRASIL

Segundo as esta~Ísticas~ existe, atualmente no Brasil, um total de
7 440 000 crianças em iªâde escolar, e apenas 4 405 000 cursam o primário. A
percentagem de analfabe1iês continua a ser das mais aLtas, visto que 40,28% não
possuem os conhecimentos primários.

CM.1I)ANRADE EDUCAÇÃO NA NIG:gRIA DO NORTE

Na província de ~aria, está em execução um plano de campanha educati-
va. No c~rso das discus§§~s re~lizadas, temas os mais diferentes foram trata-
dos, merecendo destaque ê entusiasmo com que os nativos procuravam aprender •

Os planos, nas §Uas formas definitivas, serão ~ubmetidos a peritos an
tes da sua difusão. EnqUanto isso, uma série de conferências, a cargo de fun-
cionários ministeriais, êstá sendo pronunciada com o objetivo de desenvolver
entre os monitores e alUfios uma nítida compreensão das finalidades da educa _
ção de adultos.

. .
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EDUCAÇÃO DE A~LTOS
A Un§§co promoveu em Hamburgo (Alemanha), de 17 a 22 de março, uma

reuniio de e l'lecialistasem avaliação de resultados da educação escolar, em
prospeguimensê de duas conferências dedicadas, respectivamente, ao estudo
das causas d§ fracassos escolares e da repercussão dos eXames no ensino •.

A atêftção dos especialistas, que participaram da reunião, concen -
trou-se sôbr§ a importância prática dos testes destinados a determinar as
aptidões esp©lares dos indivíduos e ~~upos e sôbre o valor de certos tipos
de testes USªªbS como instrumentos de confirmação ou correção dos julgamen
tos dos prof§§s8res a rcspeito dos alunos.

A EDUCAÇÃO N§ MUNDO MODERNO
Reali§ou-se em Genebra, no mês de julho do corrente ano, por inici~

tiva da Unesgê, a ]G{I Conferência Interna~ional de Instrução Puõlica. Duran
te a Reunião foram considerados numerosos aspectos da civilização atual re-
lacionados C§ffl a educação, entre êles as transformações no domínio do conh~
cimento, das§struturas sociais e das atividades humanas, a crescente apli-
cação das ci~6ias e o progresso da pedagogia. Em consequência dêsse exame,
a'Confer$ncié! decidiu fazer a todos os países, entre outras, a seguinte re-
comendação g 'IA escola primária deve: a) dotar a criança dos instrumentos
fundamentais ~© pensamento e da ação adaptados a sua idade1 de modo que po~
sam ajudá-Ia ª viver plenamento a vida de cidadão e a compreender o mundo
moderno; b) 131:lansmitir-lheuma cultura e os meios de enriquecê-Ia; c) form,f
-Ia num cl~D~ de liberdade, consciente de sua responsabilidade para consigo
mesma e para êom os outros, tornando-se membro ativo e útil da comunidade
nacional.lI

Para ~1aprir a falta de alfabetizadores, verificada em extensas áreas
.do Erasi11 o ~iano-Pilôto de Errauicação do Analfabetismo está instituindo
centros de tr§3.namento dG magistério rural, que preparam ou aperfeiçoam pr~
fess8res nas ~roximidades dos seus locais de residência e trabalho •

• 6 ••••••••••
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ANOS Unidades Corpo Matrícula Pop. esti- Quota de
escolares docente inicial mada (1) alfabeti

(milhares) 7-14 anos ~
zaçao %

(milhares)

1950 57.673 112.499 3.820 10•.403 36,7
1954 67~058 133.560 4.402 11.453 38,41955 69.095 142.624 4.547 11.729 38;8. 1956 74.892 154~793 4•.842 12•.006 41.2. "

1957 80.178 171.822 5•.406 12.346 43,81958 82.953 182.602 5.775 12.696 54,5

(1) Dados provi§órios sujeitos a retificações.
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NO URUGUAI

Levantamentos eS~âtísticos efetuados no Uruguai revelam que o analfa-
betismo nesse país, não §e computando as pessoas maiores de 50 anos e as cri
anças que ainda não atingiram a idade escolar, é de apenas 3%.

Entre os operári@§ que trabalham em estabelecimentos filiados à Cama-
ra das Indústrias não f§l encontrado um só iletrad09 enquanto os empregados
nos demais estabelecimentos industriais a taxa elevou-se a 6%. O analfabeti~
mo entre os adultos varia segundo a região: pouco mais de 2% na Capital, su-
bindo até 6,73% nas cidages das províncias, atingindo 10% nas zonas suburba-
nas. Nas regiões agrícolas é de 12%, e -de 13,50% nas de criação de animais •
As regiões de fronteir~§ ~presentam um índice mais elevado, com 18 a 20%.
BATALHAq CONTRA O ANALFAEETISMO

O Professor Ferqâfido T. de Souza, Chefe do Departamento da Unesco no
Erasil, declarou: "Os bfâsileiros devem convencer-se de que é preciso lutar
pela educação e a exper"@ncia norte-americana de centros de informações ped~
gógicas é a que mais pOªê elucidar ao país. Se o povo soubesse de grande po-
der que possui quando eªUcado, ou da arma que representa a educação, tería -
mos, há mais tempo, êxi=§§ em nossos esforços."

TNDICE DE ALFABETIZAÇÃO

No primeiro mês êtivo dêste ano era a seguinte a situação do ensino
primário fundamental comum no país, excluídos os Territórios:

COLABORAR COM A §M~ANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
~ CONTRIBUIR PARA § PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU ~~ O
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LUTA CONTRA O ANALF :~~lYTISMONO PARANlt
Um legisladop do Estado do Paraná apresentou importante projeto vi-

sando a dar combate q§ analfabetismo em larga escala em todo o território e~
tadual. O plano prev~ inicialmente a obrigatoriedade da frequência à escola
primária de tôdas as êrianças que completarem sete anos de idade, devendo o
curso- ser de 5 anos ~BS meios urôanos e de 3 anos nos rurais. l previsto,
também, o censo do togos os analfabetos, menores e adultos, a fim de que se
ja iniciada a campanha de alfabe~~zação sistemática dêsses elementos.

ENSINO PRn~ÁRIO EM M1jtAS GERAIS
Sômente 3% déJ:popUlação em idade escolar das zonas urbanas de Minas

Gerais permanocem S8ll1 ~s(;olas, se-gundo revelam os dados contidos no último
relatório do Serviço de Estatística do Ensino dêsse Estado. Tend~ a matríc~
Ia efet'iva no ano ('..8 1955, abrangl1.do506 220 alunos, foi quase totalmente
coberta a população G§éolar (7 a l4 anos), calculada em 522 084 crianças
Na zona rural? porém, 8.taxa de escolaridade ainda é baixa, pois o tldeficit"
é da ordem de 74%, f~liando escolas para 903 119 crianças, de 1 218 198 que
cDnstituem o total 8111 idade escolar.

ENSINO SECUNDÁRIO

Com a matrícqlá inicial de 735 358 alunos, em 1958, equivalendo a
74% do total de nível intermediário, o ensino secundário duplicou seu efeti
vo escolar nos últimQ§ 10 anos, efutodo território nacional. Apenas Mato
Grosso, Rondônia e ACfé não possuem o curso olássico, enquanto que o Terri-
tório do Rio Branco ~ â úni~a unidade federada que não possui o curso cole-
gial de qualquer modalidade.

Segundo dado~ €oligidos pelo Serviço de Est~tística da Educação e
Cultura, o ciclo gina§i~l com 635 800 e~tudantes, concentra 86,5% das ma -

" ,
trículas do ensino se@Undário, comprovando o deslocamento dos concluintes
ginasianos para os demâis ramos de grau médio que oferecem habilitação pro-
fissional (particular:!Jl@nteos curso~ Normal e Comercial), em det"rimento do
ciclo colegial.

ATENDEM AO APBLO

O Setor de Relªções Públicas da Campanha de Educação de Adolescen _
tas e Adultos recebeu Um ofício da Emissora de Educação Rural de Natal, Rio
Grande do Norte, soliê!tando grande remessa de livros e cartazes para a aI
fabetização. Tal pediª§ já foi providenci~do por êsse Setor •

• • • • o o ••
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CONCURSO DE OBRAS §DUCACIONAIS r:.J.A NEO-.ALFAIlETIZAJOS

A ComisS~8 Julgadora apresentou o seguintc julganento das obras <lue- "concorreram à secç~8 A - Leitura ele Ficção ou Hist6ria:- - , -
12 lugar =- "Dua s histSrias d.o velho Doca" - Pseudônimo g Pórola

242 pontos;

22 lUGIlIt :o. "Vidas que não se apagam" - Psoudé'nimo: Sirius ~ 241 po!!.
tos;

3º Lugan =- "História ela literatura oral Sul :L(io-Granr!.ensott_ Pseudô-
nimo: Frade Corsi ca Gana - 195 pontos;

4º lugar. = "Surpreenc.cl1(lo a História" - Pscud óndmo -. Bandcá r-arrte
183 pontos;

59 lugar = "Compêndio elo História c10 Brasil" - Pacud ónãmo t Educador
- 172 pontos.

~enções Honrosas

6º lugar. =- "Ho jo quer-o c crnpz-eende r" - Psoudônáno s Cunhã - 160 pon -
tos ~

7Qlugar = "Bo rnar-do Uascarenhas" - Paeudón imo g GeorGe Sand - 144
pontos;

82 lUGar = "I: hic~ro-elótrica e a indústria tôxtil no Drasiln- Pseu-
dônimo: João c'.o :L1.io- 142 pontos J

9º lugar, =- "Nem, fadas nem Carochinhas" - Pseudônimo - A1ão 0,uartel-
m~r - 133 pontos;

lOº lUi3'ar :;; "Lo í, tura de Histórias c~o Brasil ti - rseuc:ônimo g Heibara _
bus do AleGrete - 131 pontos.

C1l.1ANÇAS BR.t\.SILEIMS AN;~LFI'J3ETàS

Quase SOte milhões 1e crianças brasileiras eo idQcLO oscolar primá -
ria são ana Lf'abo t.ag s Tal informaç.ão é dada orn ostatísticas oficiais, que se
rão pub l í.cadas pel§ 1'~inistório cb Eclucl;l.çãoe Cultura no início do próximo ano,
baseadas na estima'tiiva ela l;opulaçã'o infantil? ele icbcle comp.re endd da entre 7 e
14 anos.

i\. propor~[o exata (:e ane Lf'abe t i smo alcança a módia do 54,5% ele um
total úe 12 milhõe§ de crianças. E há EGtnclos - como ° Maranhão~ por exomplo-

..•.. ",.. rvdem CJ.UO esso xnc.a ce êhe ga a 8V7o.

• •••••••••••
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são os seguintes, em ordem decrescente, os índices porcontuais 10
analfabetismo nas diversas unir.bc1cs ela Fe~leração:

Em 1955, a r~t'l:cescolar elo ensino primário em Minas Gorais compr2,.
endia 13 432 unidades, ~om um corpo docente de 27 681 ~rofessôres e a matrf
cula efetiva, incluind(;Jdesde o )ré-prir::éÍrioaté o complemontar7 de 964 252
alunos. Comparando-se ~ sos dados com os do ano de 1947j vê-se que, no cur-
so de nove anos, foram §riadas 4 597 escolas, tendo aumentado de 8 600 o ni
mero de professôres d 4§ 355 044 o de matrículas.

o Coordenae1.o:;,do Sistema Rad í oeduczrt i.vo Nacional, órGão do Minis-
tério da Educação e Cultura, que vem organizando e fomentando no pais a cri
ação de escolas racliof~fiicé1.spara oc'.uco.çãopopular com recepção orc;anízac:a,
em (~oclaraçõos à imprell13á, ârrf'or-mou s "As escolas radiofônicas começ am a am-
Illiar o seu campo dG ailiviclac1o;~,do litoral paz-a o interior, po:r ne í.o de
sLabema s raclioec1.uoativ~§ regionais."

COLiLBOnJ8 COM A tllJIIFANE,'\. DE EDUCAÇ1':o DE ADOLESCENTES E ADUJ4TOS
J!] CONTnIBUIli PARA () rJOGRESSO DO BRASIL E A FELICIL"".:0E :0E SEU POVO

INDICE tE AN.ALFAI3ETISgO NO BJASIL

garanhâ'o. ••• ~••••••••••80, O
lllTICLzonas •••• S •••••••••• '75,9
Paz-a.fba , • • • •• • •••••••• 75,5
Bahin..•••••• 8 ••••••••• ?4, O
Pia\lí••• •••• •••••••• ,72,5
Alagoas •••••••••••• ~.?2,0
Ceará. ó • ., • • • • •• o ••••• 71,9
Acre •••••••••••••••• ~.69,3
Rio Branco.. ••••••••• 68,2
Pernambuco •• * ~ •••• ~ ••• 6?,1
SerGipo..... ••••••••• 61, 3
Rio Grande d§ Norte ••••60,5

••••••••••

SIRENA

Goins ••••••••• ••••••••• 57,6
Espírito Santo ••••••••• 56,4
Rond5nia ••••• ••• ••••••• 53t4
Fü..rn.ná ••• o • o • o ••.•• -. e e o ,,48, 9
Pnrá •••••••• ,••••••• ~••48,2
Minas Gerais ••••••••••• 47,1
Mato Grosso ••••••• ó •• ~.45,9
Rio de Janoiro ••••••••• 45,O
Rio Grande do Sul •••••• 39,6
são Paulo ••••••••••.•••• 37,5
t~aDá•••4 •••••••••••••• 37,3
Santa Catarina ••••••••• 37,1
Distrito Fcdoral ••••••• 32,9
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EDUCAÇXODE ADULTOS

O Serviço ele Ec~u~ação elo }J.c~ultos recebeu a visi ta -~!) Si.'. Ivo Toku-
da, resielente na Pa aenda Sªnto Antônio, no lftunicípio c"!.o C::mcoição do Araé,ruaia,
no sul elo Estado do Fará, ~@ndo solicitado e obtido oriontaç~o o material p~
r-a um curso elo onsino SU:LJ1€rh vo, que êle mosrno tinha organi zaelo o estava re-
gcnôo naquele longínquo rin@ão do território pHrio.

COMBATEAO Xi!TALFL.BETISMO

O Chefe do Setor ao Pesquisas Sociais elo Contra Brasiloiro c.o Pes-
qu.i aa s Educac Lona í s , em clo\31arações à ârnpr-o nea , il;1formoug "Já estão func í o -
nand o laboratórios c1e pesqUisas em algumas cidades brasileiras. As cidades -

.1'" . • ~ .:'1" • •-labora GOrlOS sc.rva.r-ao par a pe aquâ sa s da s au to r i.dart c e sobre o tlj)O c_e eris rno
1 l' 1 ' ••• - , '1'"que (cOVO ser aI) acac o em Cq€1.:5. ror;iao. Sao as sOD,untos a s C'lCaCéOSonc.e O~lS-

tom os laboratóriosg Santall5m, na Amazônüq Leoj.o Ldí.na e Catar:;uazes, na regi
ão Centro-Oosto; Timbaúh2, Ro Nordeste9 Catalão~ G~ Goiás5 Lajos G Tubarão,
em Santa Cat ar-í.na ; e Júli© C~G Cn8tilhos o Dom Ieclri to, no llio Orande do Sul.

A oxporinontaç~o êduo ac i cna l já foi inicil'1/-n9 registrando-se bons
resul tado s em Leo po Lú Lna o 'l1imbn.úbatl.

ALFABETIZAÇSOE:': :Fdl1'I'O;:-,IC©

A D "'t 1 c'a ~ - rA
',' a t tJ:reXOl. a U1. >1L,:?tclo ele Sao Joao c~o -orto ~,lCO, r.ur an e o recen o

Congresso Interamericano r1@ }~unicílüoS? disseg "T'errtz-o ('-O quatro anos não 0-

xistirá um analfabeto sequ@F on rôrto ~ico. Para tanto, o Govêrno daquele
., t ' t 1 ,.. -" r.'<! , t ~, -_paa s os a ga s anc o c orc a 'c§ t~Vfo eco sou oz-çamen o no campo c.a oc.uc aç ao :'orque

h ' 1 - , . - f b t· ,cegou a cone usao ue qU'9, l1artinc10 ~la erracllcélç[1.() do ana l a e a smo , sera
mais fllcil obtor pr0:S'resso§ nos ~)rogTal:laS ela s aúd.e jJúl!licé!. e nos elo clesenvol
vimonto oconômico."

ANi\LFABETISIWEM FroTO TIICª

"Acrescentou ainc1Ã: a clelGgac~a por tor-Lque nha que a]onQS 8% c.a popu-
~ ., - Lf . - , A h ~Laç ao ele seu palS sao ann .Labetos. Nao obstanto esta o f'j'(lVerno ompon aLO em

dar oscolas a t0~as as criqRças ° jovens, ao lado de cOillplotn assistência a-
limemtar o hiGiênica, c~e r.1o!l6 a Garantir geraçõos física e intelectualmente.
capa se s ele alcançar o 1)10no fle senvo Lví.mon t,o da s rique zas elo País. ti

••••• o ••••

COLlillORlul.CONiA C.:'JJr:rAI'fiL\ :DB:8DUC:.ÇÃOTiE Il.}:::OLBSCSNTESE A:DULTOS

m COilJT:.:lIBTJIlirAiU O ?:rt6f11ESSO:00 BTI.1SILE A FELICID"~:DEDS SEU FOVO
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ANALFABETISMO NO BRASIL

Se~unào lovantqffiéntos da Unesco, o nrasil está cu~turalmente nive-
lado a países subdesenvolvidos da África e da Ásia. Na América s~o privile -
giac~osg Cannclá C01'1 2,5% o,ê analfabetos e Estados Unâ d.os com 3,5%.

Entro os paíso§ é~aAmérica com maior ínc~ice (:'0 anaLf'abe tos apa.r'eco
o Bras~l em 6º Lugar , cORlm::tis da metade de sua população', r:1aior c~o 15 anos,
analfabeta.

CIuIJIPAJ'ifHADA UNESCO

li. Unesco está e§~udando ~ moio de ostendor sua c3Dpanha contra o
ane Lf'abc t i smo na Amórica ±latina, na África o na iCsia; após uma docisão da
C f ~ . Q 1 ~ •.• 1" ~.on eronc~a- ora üessa O!'!ganizaçao, rocontemente roa J.zaca em .l:'arl.s.

FLANO DE AL:fi'ABBTIZAÇK'O

"

Segunào o Chofo no Setor de Iosquisas Sociais do Centro Brasileiro
c~e ?esquisas Eclucacionais~ as aut:iridades educacd cna Ls pre t cndern pr-ornove r a
alfabetização ele so í,s milhges ele crianças brasileiras ontro 1 e 14 anos, pr;::.
por cdonando , t ambéra, estuq€l aos ann.Lt'abo tc s , entro 15 e 25 ano s ,

Par-a tanto? o Cêfitro BrasilGiro (~e I'e squ i aa s Ec~ucaci011i1is contará
com a colaboração c~oF1àl1€l=Pilõto de j!:rrac~icação do Analfabotismo.

COMBATE AO ANALFil.BETISI'W

)o.

Mais ad í arrt e - §§ncluiu aqué'Le lJrofessor - "Prrra um Combate fron -
tal ao analfabetismo, o QCHiêrn.olJrecisaria r~ispor ele uma quantia enorme, pais
só em professôres teri1'1 d~ éontratar, 110mínimo, ~ milhão. Alóm disso, se-
riam necessários milhares f~é Dró::1ios escolares que o país não e st:!, no momen
to, em condições de constFYir.

• •••••••••

COLABORli.Jl COM li é/l.I~FJjfft\ j)E E:JUCil.ÇJ:'O DE AIOLESCENTES E ADULTOS

E CONTII.IBUrR fARA O F:10GâESSO DO B?./:.SIL E A FELICII\,i,JlE JE SEU POVO
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,Ç~~PA~L.QQj\T~TI1~-Sl41!~LFABE'JlISMOEMMINAS

No i~têrior ~o Estado, começa a surtir efeito o plano no sentido
de e Leva r Ci n{r:1ert3 üe ostabelecimentos G instituições par-t í.cu Iar-o e a colaborar
nar8?t_il itaç3.o (l.g§ prédios escolares. Assim é que a Companhia elo Vale elo são
F'Tê.:,n(.':"sco~a CO!,11)qi'l:hiado Vale elo Rio Doce, a Bolgo-1~inoira e outras empr-é aas ,
n;:-e; apenas cu).,.tOO:tlêlàcora o govêrno na execução do pro jeto, como também cons-
troem escolas e nqfitêm estabelecimentos.

I

AUMENTODO CURRIClJ!'2 ESCOLAR

O PrGr. Gerson de M' Muzel, membro da Comissão de Concurso de lie ••
!!loção de Dirctoro § f~e Grupos Escolares elo Es üa-Io de são Pau Lo , em virtude do
.• ~. ~ '" . tO" I 1~nu~ce ele reprovaÇeês, defende, par3. se1S anos, o aumen o ao curr~cu o esco ar.
Explica que. o cur-se primário c~evoria ser clivic1ido em dois oí.e Los I no primeiro,
de três anos, o P~§fessor cuidaria mais da ocucação do aluno; no segundo ciclo,
também ele trôs ano§~ tratar-so-ia ela instrução, da elevação e:'o nível elos educan
dos. A pro~oção SOfia automática, isto é, sen exames, ficando a critério dos
p+of'e s s ô.ces a vor:i:ficação do aproveitanonto do aluno.

EDUCAr:E'O1':2; BASE__ ...:_.s .•... _

...

o Pre§identa da Rep~blica, no Capitulo da Mensagom Presidencial de
1958 no Congresso HB:cLmal sôbre o desenvolvimento social e cultural, disse: "A
educação c~e base r§©ebeu vigoroso LmpuLso , nos ir:11JOrtantes setores da alfabeti-
zação de adultos e ndoloscontos, e das missões rurais de for~lação de líderes ~u-ra:"s. Foram instalª~10s 45.:1-' cursos ele onsino prinário su p'l e tLvo , e 250 de ini-
c i.aç ao profissiona1§ c ora matz fcu La ele 1!,0724 e 6292 alunos, respectivamente. N~
vas :M:i.ssoos RlF\1ÍB tQram cri'1';.as e instnlev'h~ no Va.Le do Jaguaribe! Ceará, Vale
, ~~. ~
eco l,-earlm, Maranha(j e eri Mcntone gr-o , :;:U,::- Gi:ando' do Sul, sendo mant í daa as já e-
xistentes on funci§fianonto regular e proveitoso. Para formação de líderes ru-
rais ~ instalaram-s§§ em Cruz das Almas, Bah í.a , o IOº Curso de Troinmnento de
Educadores de Base, ~ os Cu~sos de Itapagé, Coará, Taquara,·Rio Grande do Sul,
e (1.0 Centro Regionªd: em Cola tina, Estado do Espírito Santo".

COLl\.BO~l\RCOM4 G!ill[PANHl\.DE EDUCAÇÃODE ADOLESCENTESE AJULTOS
~ CONTRIBUIRPlu\A ~ PROGRESSODO BRASIL E A FELICIDADE DE SEU POVO
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CLERO Cm'03ATE O ÀlifALF..tÍ.BETISMO

O Flªho-Pilôto de Erradicação do Analfabetismo firmou seu primeiro
convênio com a Âºão Paroquial de T~mbaúba? no interior de Pernambucc~ oom o
:Jbjetivo e.•..e prOl'l3,;oiar maior número QC oportunidades às crianças antes sem cs-
co.La.s , O documonto em questão consta, numa da.s cláusulas, que a entidade par-
:;icular 80 CJm~i~ê;::'1otoa manto r urna escola prinária 08 sua scde , com qua tra
-tur~as e'.o trintê.. alunos cada , O~ caráter gratuito; en outra cláusula? o Plano-

--I-'ilôto elo Erra~li§ação do Analfa1)otisr:1O com)roDeter-sc-á a contribuir para a
conclusão elas 01~~as ela sede ela r-of'oz-Lda crrbi dade o a iJagar os salários devi
elos a? L1agistéll;1ê.

::C.N.E.?
o D~~§tor'_o Insti tut':J NacLona L (:0 Estudos Pc(lagógicos (I.N .EoF.),

(:0 ~1inistório rl§, Educação, o Cultura, at cndcndo a um convi to f'orrruLado pela S~
cretaria-G;ral ctâ Organisâ.çÉÍo -Ios Esta/_os Americanos, soguiu para os Estados
Unidos, a fim c;@ intet".;rar UE1:: cocissão especial '-~e quatro per í. tos em questões
cdnoac í.onaf.s , O @bjetivc C~ÔSS8 Gruj10 \10 trA.balho é o c~e .:'.,rococi.,ora um levantf:,.
fllonúo::::ríticc cL§ pTog:r.ama elo educação clefc11clic.lopela União Pan-Ame r í.cana ,

'I'al ~§u.rliio foi organizada 0I.1 virtude de uma rccomenci"ação expressa
uc 0C;:Ü tê IntoJ;t€\fnericano de :J.eIlresentantes elos Prosidentes, que fêz sentir a

. 1 n' ~ -ne ce asaua __G o.a §6operaçao
ue L, siJT[,;inc;_0 ~111ur í.ne í r •
h' ('- ,~-, ..~ "1' -,

J ,c,r ,üCl,~ -;v lflilgistGrio

:18 uma série ele :;::-roblenas ligaclo s ao plano eclucaci..Q
IÚ<:110trôs j)ontns ~ a) Errarlic.:l.ção elo ana If'abe td smo;
'=:';:' 03c01a8; c) Generalização ela escola primária.

A eC1ü§aç3.'ofunclamental é o mai s Lmpor tan te fator ela J)roc'.utividad..e.
;ontribua para § aumento da pr-odut í.vãIade nacional, auxiliando a Campanha de
}:;clllGaçãnele Af'-Cil9scontes e AduLtos ,

COLABORAIt eOM LI. CAML'l.NHA DE EDUC,,'l,ÇfJ.O DE AOOLESCEN'1'ES E ADULTOS

E: CONTRIBUJ:fi fARA O FTIOGRESSO :fJO BRASIL E A FELICIDADE IlE SEU POVO
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PAPA JOÃO XXIII
~ Papa João XXIII conc~deu una bênção especial aos alunos das Es-

colas Radigfônicas do Rio Grande do Norte. A bênção do Sumo Pontífice, tran~
mitida pelª Rádio Vaticano, foi captada e retransmitida pela Rádio Educadora
do Nordest§J em Natal, sendo recebida pelos alunos das escolas radiofônicas
através do§ receptores instalados nas respectivas classes.

º-º~Q.~:B.~O_D~2B_R_4::::S~E=J)T.:::.U.:::.CA:.:.C.:.;I=-O:..:N;;,:A:.:.I:.:S:.-=P.:.:A=-R:.:::A;"...;;.;.NE~O.;;..-....;A;:;;LF;;;;;;;..;Al3=E;;.;;T;.;:;I;.;:;z}~~:....D_O_S
À solenidade de entreg~ do s prêmios aos vencedores elo Concurso de

Obras EJuc~ôionais para Neo-Alfabetizados, promovido pelo Departamento Naci~
nal de Edu~nçÉZo. foi realizado, sábado, no Gabinete eloMinistro da Educação
e Cultura.

Fa.lando, no encerramento da cerimônia, o Sr. Ministro ressaltou o
tnterêsse d.ê Govôrno em combater o analfabetismo, criando campanhas especiali
r~p,d 3,8.

:~.c.;r)BETIZAºÃQATRAV:gS DA TELEVISÃO
O Coordenador do Plano-Pilõto de Errad~cação do Analfabetismo, em

;i.,~claraçõe§prestadas à imprensa, informou: "Em grandes centros urbanos como
f) Rio, Nitê!'t5i, são PaUlb,. Belo Horizonte 0 cidades que são atingidas pelas
3missoras ª@ televis~o, êste instrumento poderá fazer diminuir o número de a
nalfabetos, por meio elo programas éticHticos me tôd í.cament e organizados."

SISTEWL\ DE ~tANO-PILOTO
Porém, em virtude dos problomas que se nos apresentam - diz ain-

da aquêle P!'Qfessor - para o enprêgo da TV na educação, o que temos que fa -
zer é aplig~ri:'o sistema de plano-pilôto, estabelecendo áreas c.e trabalho ex-
pe r í.men'ba í.s , como fizemos em cinco municípios elo regiões as mais diversas ,
com o melhg!, aproveitamento."

••••••••••••

COLAUORAR COM A CM~P,L~A DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
l CONTRIDYIR PARA O PROGRESSO DO BRASIL E A FELICIDADE DE SU POVO




