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A P R E S E N T A g i O 

A preparagào deste RELATÓRIO sobre a Infancia e,a Juventude no 
Desenvolvimiento Nacional obedecen-, o quanto possivel, a pauta proposta 
pela UNICEF, de forma a poder favorecer a comparabilidade dos dadós a-
presentados pelos demais paises Latino-Americanos» 

A materia c vasta* Nao e tarefa fácil expo-la, em sintese,sem 
prejuizo da/claresa, especialmente, quando destinada a debate interna-
cional,^ porem, fugindo a divagayáo doutrinaria¿ procuramos oferecer a 
meditacao dos senhores Delegados a esta Conferencia e a todos aqueles 
que se interessam peíais puestees bio- medico-sociais da infancia e ju-
ventude, urna visáo^panoramica, ende se acharn marcados simplesilente os 
fatos de maior releje,. 

* «sr 
As fontes bibliográficas estao indicadas no texto: contudo, os 

co-autores do Relatorio, cumpre~nos %qui apresenta-los: a Assistente 
Social Maria Amelia da Cruz Leite, Tecnica do Departamento Nacional da 
Crianga, incumbiu-se da redagäo do tema relativo a situagao social das 
novag geracòes brasileiras, face as modificares da estrutura socio-
economica do país e seus ref'lexos, na vida familiar, compreendendo ain-
da a política da protegao social a familia; a Prof ̂ Lygia Mafra Conde, 
Assistente do Diret-or Geral do Departamento Nacional da Crianga, coube 
o pesado encargp de tratar dos aspectos da educagao nacional e atitu -
des em relagao a Infancia e a Juventude, em geral. 

A ambas deixamos aqui consignado nesso publico reconhecimento* 
coiii as melhores expressoes de gratidao0 

j> 
Foram ainda mobilisados outros Técnicos e Serviços Federáis pa 

ra a obtencao de dados estatisticos e informativos, num verdadeiro tra — ' m A f ' — 
balho cíe equipe na elaboragac deste Relatorio verdadeiramente impesso-
al, cujo objetivo principal e ser útil aos estudiosos dos problemas in 
fanto-juvenis e dos melos para resolve-los, servindo de base das dis -
cussoes na presento Conferencia. 

Rio de Janeiro, agosto de 1965 

Getulio Lima Jr 
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CONFERENCIA LATINO NERICANO SOBRE A INFANCIA E A 

JUVENTÏÏDE NO DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

A composigao etaria da populagao dos países latino americanos e mais ou 
menos a mesma. 

~ A 
Estima-se que dos 200 milhoes de habitantes desta parte do globo, cerca 

de ou sejam 86 milhoes sao de crianças e de jovens, abaixo de 15 anos de ida-
de. 

t 
i 

As necessidades e problemas da infancia e da juventude embora comuns aos 
países da America Latina, variam de intensidade segundo o grau de desenvolvimento 
social de cada um deles. 

É evidente que sendo o homem o elemento propulsor de todo o progresso , 
para ele deven convergir as atengoes em primeiro lugar, fazendo recair a maior so 
ma de cuidados sobre a familia, especialmente sobre a infancia e juventude, como 
etapas mais vulneraveis da vida. 

/ f A 
Por outro lado, e justo, como e proposito desta Conferencia, que sejam 

considerados os problemas que emergen das dificuldades que ten as criangas e a ju 
ventude da America Latina em adquirir as qualificagoes e atitudes necessarias e as 
razoes destas dificuldades. 

RELATORIO NACIONAL 

BREVES DADOS GEOGRÁFICOS 

Com urna superficie de 8.511.965 quilonetros quadrados, cerca de 3/8 do 
Brasil sac constituidos de planicies, .enquanto 5/8 sao térras altas, de planalto. 
Das térras baixas, as mais extensas sao a planicie amazónica e o pantanal do Esta 
do de Mato Grosso. 

Jte um modo geral o clima é quente, tropical, 

/A temperatura media anual e superior a 229C na maior parte do pais. No 
sul do país c clima e temperado, com invernos frescos e veroes brandos, 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

Total da populacaot 70.799.352, segundo o censo nacional em I960, 
A ocupagao humana do territorio brasileiro é muito irregular, variando 

de 0,73/habitar.tes na regiao norte e 29,89 na regiao sul, dando en media para to 
do o pais 8,38 habitantes por quilómetro quadrado. 

A populagao do Brasil e predominantemente rural, considerando-se como 
tal, as populagoes fora da sede de municipios e de distritos de paz, conforme a 
tabela I anexa, 

0 aumento da populagao brasileira e fruto do forte e incessante cresci 
mento vegatativo, sendo no momento, praticamente inexpressiva a contribuigao da 
imigragao /internacional. De acordo com as previsoes da ONU para 1955/65 o incre 
mento sera de 3)3% no Brasil (l). 

t A 
A taxa media de natalicìade brasileira que era de cerca de 4-0 por mil 

nascidos vivos, segundo o Censo de I960, vem conservando-se en niveis elevados em 
todo o pais, con ligeiras diferengas entre as suas regioes fisiograficas» 
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As variagoes de regiao para regiao, encontram explicacao na maior ou 

menor concentragao da populagao em areas urbanas ou rurais, sabendo-se que a 
fecundidade e maior dentre os habitantes de ocupagoes tipicamente rurais. 

A elevada fecundidade é urna carateristica comum aos grupos que for-
raam a populagao brasile ira, "o numero rae dio de filhos, nascidos vivos, géra -
dos por 100 mulheres ate o firn do periodo fértil de sua existencia, aos 50 a-
nos de idade, elevam-se, em torno de 1950, a cerca de 600, variando de 630, en 
tre as pardas, 605 entre brancas e 565 entre as prêtas". (2) 

MORTALIDADE 

A taxa bruta de mortalidade expressa pelo número^total de obitos anu 
almente registrado, por 1,000 habitantes, embora na dependencia direta e, por 
isso mesmo, sujeita a limitaçoes proprias do registro de nascirnentos e de mor-
te, da quanto possivel, a medida das condigoes de saude de urna coletividade. 

Segando o Laboratorio de Estatística do IBGE, o Brasil apresentava o 
coeficiente medio de 18,5 obitos por 1,000 habitantes, em torno de 1950* 

A 
Presume-se, na ausencia ainda dos dados referentes ao Censo de I960 

que tenha havido apreciavel declinio na mortalidade geral no transcurso 195o/60 
ou seja, em torno de 13 a 14 por mil, tomando-se por base a taxa anual de cres-
cimento de mais de 3% ao ano, e, tendo em conta a elevada natalidade e a contri 
buigao da ìmigragao. 

A Para o período 196A/§5j seria legítimo esperar-sê a continuidade da 
tendencia manifestada na reducao da mortalidade, embora o ritmo do declinio se-
ja menor ejp. face da interveniencia de fatores novos, que dizem respeito, princi 
pálmente, a diminuigao das enfermidades transmissiveis como causa de obito. 

M0RTALIDADE INFANTIL 

Se por um lado, demógrafos, sociólogos, economistas estudiosos dos pro 
blemas sociais estao cada dia mais convencidos de que os coeficientes de mortali 
dade infantil funcionam como indicador das condigoes de bem estar de um povo,por 
outro lado, em certas circunstancias, como veremos adiante, podem levar a falsas 
conclusoes. No Brasil, entre os censos de 1940/1950 a taxa de mortalidade infan A. * 
til .foi de cerca de 170 por 1,000 .•nascidos vivos, Embora ainda nao sejam ofici 
almente conhecidos os dados do ultimo censô  o servigo de Estatistica do Departa 
mentó Nacional da Crianga apurou para o periodo 1959/62 a seguinte estimativa pa 
ra todo o pais: 

1959 14-5*93 por mil nascidos vivos 
1960 146,00 » " " » 
1961 143,35 " " " " 
1962 136,13 " " " » 

Enquanto a mortalidade infantil por esses dados pode ser considerada 
muito forte, em todo o pais, como evidenciam os coeficientes superiores a 100 por 
mil nascidos vivos, ha certas regioes e cidades mais adiantadas, em condigoes fa-
voraveis, cujos coeficientes sao perfeitamente aceitaveis, como na Tabela II. 

As conhecidas fallías do registro civil de nascimentos¿ com enorme eva -
sao dos nao registrados, em grandes areas do pais pela incorregao de dados esta -
tisticos utilizados, levam a resultados que nao representam a verdade, Tabela III 

ESPERANCA DE VIDA A0 NASCER 
f A "Calculado cora base ñas tabuas de sobrevivencia dos diferentes grupos e 

tarios da populagao entre dois censos, este indicador geral de saude reflete as 
conquistas obtidas na redugao da mortalidade bruta. Para o ano de 1950, a vida 
media no Brasil, calculado entre a populagao natural, era de 43,7 anos, seiido 
41,5 anos para os homens e 46,0 anos para as mulheres. Nao se corihece, ate agora, 
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a estimativa que o Laboratorio de Estatística devera elaborar com base nos dados 
do censo de 1960. Entre 1̂ 40/̂ 50, a ascensao da vida media foi de 11^7 anos, pas 
sando de 32 a 43,7 anos. E logico presupor que, tendo havido no periodo 50/60 
urna queda da mortalidade, idéntica aquela verificada na decada anterior, senao 
mesmo ligeiramente superior, haja ocorrido urna paralela elevacao na esperanga de 
vida, o que daria a media de 53 a 55 anos, em derredor do periodo em que foi re-
alizado o ultimo censo da populagao brasileira e dos anos que se lhe seguem, in-
cluindo o periodo 1964/65". (3) 

M0VIMENT0S MIGRATORIOS ' 

"As correntes de migragao interior no Brasil, embora muito variadas, o-
rientam-se mais frequentemente para a cidade, 

A / 
No intercambio migratorio entre zonas rurais de diferentes Unidades ou 

Regioes Fisiograficas, prevalece, em geral o sexo masculino. Esta predominancia 
e forte, especialmente ñas correntes dirigidas para zonas de atividades extrativas, 
onde as condigoes de vida sao pouco adequadas a natureza feminina. 

^Pelo contrario, as levas migratorias dirigidas das zonas rurais para as 
cidades sao constituidas,f em sua maioria, por mulheres que se deslocam em busca de 
emprego nos servigos domésticos, nos servicos sociais, ñas industrias e no comer -
ció". (4) 

RENDA NACIONAL PER-CAPITA 

As estimativas de renda nacional per capita (Tabela IV) dao urna ideia 
das disparidades entre as diferentes regioes do Pais. 0 baixo poder aquisitivo 
da maioria do povo brasileiro dificulta o rendimento dos programas de bem estar 
social. 

HABITAQ&0 

Segundo o censo nacional de 1960, havia no país, 13 milhoes de domici-
lios particulares para 70 milhoes de brasileiros, computando-se naquele numero ; 
cortigos, favelas e mocambos que sao habitagoes precarias as menores condi -
goes de higiene e conforto. 

Tomando a media de cinco membros para cada familia haveria um "déficit" 
«w S t* 

de apenas 1 milhao de moradias, no entanto com a inadiavel substituicao das habi-
tagoes^antxgienxcas, por outras em melhores condigoes de habitabilidade, seriam 
necessarias, em verdade, mais de 3 milhoes. 

"Em Sao Paulo (Capital), em 1957 24,9$ dos domicilios eram satisfató-
rios, 52,6$ mediocres, 22,5$ pessimos; cortigos e favelas. (5) 

A Este e um dos problemas nacionais mais serios^e dev enorme repercussao 
sobre as condigoes sociais em geral, e, especialmente sobre a infancia e juventu 
de. 

ANALFABETISMO 

A partir de 1961 com a promulgagao da Lei de Diretrizes e Bases que fi 
xou a politica educacional do Brasil em termos de autonomia para as unidades fe-
deradas, para .a solugao dos problemas-educacionais, tem havido grande avango na 
luta contra o analfabetismo e no aperfeigoamento de todos os graus de ensino. 



EXAME DOS PROBLEMAS MIS IMPORTANTES Mí MATÈRIA DE SAÚDE EM GERAL E, 
ESPECIALMENTE DOS RELACIONADOS COM A PROTEGIO A INFANCIA E JTJVENTUDE. 

As necessidades e problemas da infancia e da juventude, brasileiras, 
estao na dependencia da situacao social ate aqui exposta em rapida visao pano-
ramica, 

A grande extensao territorial e as dispares condigoes de desenvolvi-
miento de Regioes Fisiograficas, em que e dividido o pais, dificultam a apreci-
acao global de qualquer fenomeno economico e social no Brasil, cujas variagoes 
sao as ve zss muito ampias dentro das proprias regioes, 

ASSISTÈNCIA MÉDICA 
/ r é 

No Brasil, como na maior parte dos paises latino-americanos e^insufi 
ciente o numero de médicos e de outros profissionais para os servigos médicos, 
hospitalares e sanitarios, 

A carencia e uro. so tempo,quantitativa, qualitativa e especialmente np 
que se refere a distribuigao geografica dos técnicos dedicados a assistencia a 
populagao e a melhoria das condigoes da saude do povo, 

"Segundo dados censitarios, o Brasil contava em,1960 com médicos 
para 10,000 habitantes, enquanto nos Estados Unidos da America do Norte ha 13,0, 
no Canada 10,0, na Argentina 13>0 e no Uruguai 11,0 por 10.000 habitantes, 

"EmA1959 existiam cerca de 27.000 médicos em atividade efetiva, para 
toda a assistencia medica no territorio nacional, o que representava mais ou me-
nos 1 medico para cada 2,500 habitantes", (l) 

0 quadro nao e mais favoravel quanto a enfermagem pois, a proporgao 
das enfermeiras consideradas diplomadas era em I960, de,1,2 para cada 10,000 ha-
bitantes, quando a media para a propria America Latina e de 2,5 para, cada 10 mil 
pessoas. 

Acresce ainda no Brasil, a inadequada distribuigao geografica dessas 
profissionais.que se concentrara., em geral, nos grandes centros, deixando grande 
parte da populagao dispersa pelas pequeñas cidades do interior e zona rural,sem 
a adequada assistencia. 

Dai ressaltam. mediatamente duas momentosas questoes; 

A,do preparo de pessoal e a da intervengao do estado nos planos de as-
sistencia medica as populagoes. 

0 preparo deApessoal de todas as categorías profissionais para o ser -
vigo de saude e assistencia vem merecendo as melhores atengoes do Estado, num ejs 
forgo conjugado com os orgaos internacionais de cooperagao, 

A par dos estudos para a aceleragao da formagao de profissionais de ni 
vel universitario, no sentido de obter maior numero em menor tempo, estudos que 
vao bem adiantados, multiplicam-se por todo o £>ais, cursos intensivos de pequeña 
duragao, parado preparo de pessoal auxiliar, tao necessario a realizagao das ati 
vidades de saude e assistencia. 

No que se refere a distribuigao de médicos, o Ministerio da Saude, a -
través do Servigo de Assistencia Medica Federal aos Municipios tem.procurado dar 
solugao adecuada^ garantindo a permanencia de um medico nos municipios inassisti 
dos¿ mediante acordo com as municipalidades, pagando salario e dando outras con-
digoes favoraveis a. fixaeao do,profissionai que, espontaneamente, nao se desloca 
ria para o interior do pais, ja pelas baixas condigoes económicas desses munici-
pios, ja pela atracao que exercem os grandes centros, onde a vida e, sem duvida 
mais agradavel. 
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Essa tem sido, nesses últimos anos, a solugao posta em pratica, cu-

jos resultados ainda controvertidos, nao se acham inteiramente avaliados. 

ASSISTENCIA HOSPITALAR 
a n m 

A rede hospitalar no Brasil, erabora em acentuada expansao, nao aten 
de ainda as necessidades atuais, 

a / a 

Ocorre cora a assistencia hospitalar no pais o raesmo fenomeno da as-
sistencia medica, ela se concentra ñas capitais e nos grandes centros urbanos, 
com maior numero de leitos hospitalares, ficando as pequeñas cidades desprovi-
das desses recursos. 

a r 
Em 1959, havia 233.503 leitos de todas as especialidades dando em me 

dia 3,3, leitos por 1,000 habitantes, Tabela V, 

AL MENTA ClO 

Os padroes alimentares brasileiros estao compreendidos nos limites 
conhecidos nos paises subdesenvolvidos, onde as disponibilidades alimentares 
per capita nao atingem a 2,500 calorías. 

De um modo geral, a alimentacao do povo brasileiro caracteriza-se pe 
la carencia de a-limentos protetores-proteinas principalmente as de origem ani-
mal, bom como de sais minerais, vitaminas e de lipidios, 

/ Segundo dados fornecidos pelos Arquivos Brasileiros de Nutrigao, a 
media de calorías consumidas pelos brasileiros em sua alimentagao e de 2,353 
por pessoa e por dia, das quais 17$ sao de origem animal. Entretanto em le -
vantamento feito pela PAO em 39 paises desenvolvidos e subdesenvolvidos, a me 
dia de calorías consumidas por pessoa e por dia, foi de 2,659, sendo 29$ de o 
rigem animal. 

Ha ainda a considerar as variagoes ]oor carnadas soeiais e regionais, 
sendo que no nordeste do pais, a alimentagao e, feralmente, extremamente po -
bre em proteínas. 

SAHBAMENTO BÁSICO 

0 abastecimento de agua e remogao dos dejetos^humanos sao 2 grandes 
problemas sanitarios, nao so no Brasil, como em toda America Latina, 

Em relagao ao problema de agua, transcrevemos aqui o que nos informa 
a Organizagao Pan-Americana de Saude; "Uia levantamiento de dados referentes a 
1958 revela, que em 19 paises latino-americanos havia 29 milhoes de individuos, 
total que representa 39$ da populagao urbana da America Latina, vivendo sem o 
conforto indispensavel de agua encanada", 

"Ñas cidades com 2,000 a 10,000 habitantes, compreendidas no grupo dos 
centros urbanos da America Latina, 70$ da populagao vivia sem agua encanada". 

agua". 
"Calcula-se que na America Latina 100 milhoes de pessoas vivam sem 

^Mostram ainda os dados analisados pela OPSs "De 1^50 a esta parte 
1960, -o-numero de pessoas que na America Latina contava com agua encanada, au-
mentou em 21 milhoes, porem a populagao dessas regioes cresceu, no mesmo periodo 
em 30 milhoes", 

Em relagao ao problema de.esgotos a 0PS nao nos apresenta dados con-
cretos, apenas evidencia a falta desse servico a substancial parcela das pogu-
lagoes, sabendo-se que a maioria das cidades latino-americanas nao possue rede 
de esgotos. Ñas zonas rurais, a quase totalidade das casas nao tem sequer a mais 



rudimentär instalagäo sanitaria. 
fV «N» / 

A situagao no Brasil nao e rauito diferente, os dados apresentados pelo 
IBGE, resumidos na Tabela VI, para 3l/l3/58, revelavam que dos 2,630 municipios 
existentes no pais, apenas 1.249 (47,5$) tinham qualquer tipo de abastecimento de 
agua e só 2.271,234 (18$) dos 12,615.797 domicilios registrados no pais eram ser-
vidos por sistemas de abastecimento de agua¿ 

N f u 

A situagao ainda era menos favoravel em relagao aos servigos de esgoto. 
Dos 2.630 municipios que haviam na época, apenas 884 p3,7%) dispunham de servigo 
de afastamento de dejetos humanos, 0 numero de domicilios servidos pela rede de 
esgotos ou sistemas de fossas, era em ̂ l/ls/58 de 1,869,118, ou sejam 14,8$ do to 
tal de predios registrados no pais na época considerada, 

a f f S 
f A deficiencia do saneamento^basico em nosso pais, como em extensas are-

as da America Latina, traz, em decorrencia, a manutengao de doengas transmissiveis 
do aparelho digestivo, com altos coeficientes de morbidade, pesando consideravel -
mente nos coeficientes de mortalidade, ainda bastante elevados nessas regioes. 

PROBLEMAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE 
r / a 

No Brasil, como ocorre ñas areas subdesenvolvidas, ha predominancia das 
doengas transmissiveis sobre as doengas degenerativas. 

As doengas transmissiveis evitaveis e seus altos coeficientes de morta-
lidade marcam bem o estagio em que se encontrara as areas que ainda nao alcangaram 
o desenvolvimento economico, enquanto que nos paises avangados, prevalece o obitu 
ario pelas doengas degenerativas. 

As endemias,: chamadas rurais, refletindo o acertó do conceito anterior, 
dominara, no Brasil, o quadro das doengas que comprometerá a saude de milhoes de 
brasileiros, e retardara a marcha do progresso, de grande parte do pais, 

f r Citando simplesmente as doencas transmissiveis e nao transmissiveis, de 
a a ~> „ / ~ 7 

maior incidencia sobre as populagoes, com ligeiras variagoes segundo as Regioes 
Fisiografica.s, deternos-emos, em seguida, no exame daquelas que se referem parti-
cularmente a infancia e a juventude. 

MALÀRIA 
/ / f t 

A Malaria, que e um dos mais graves problemas sanitarios do pais, marcha 
para a soluçao, pois, os seus "indices tem sofrido redugoes alentadoras^ o^que^to 
davia, nao e o objetivo final. Erradicar a malaria e a grande meta. Ja nao ha 
raais qualquer duvida de que possa ser atingida. 

Densas e ricas áreas ja se cncontram em adiantado traballio de erradica-
gao, 

N / 
0 atual plano se propoe a amplia-las corajosamente, de tal sorte, que a 

area malarigena brasileira, que corresponde a 90% do nosso territorio, esteja to-
talmente era erradicacao, era 1958" (6), 

ESQUISTOSSQMOSE 
* P / a. 

E outro serio problema sanitario, pois, a prevalencia desta enfermidade 
abrange 4 a 5 milhoes de pessoas", segundo estimativa de inqueritos que revelaram 
indices de infestagao que podem atingir ate 90$, (3) 

OUTRAS ENDSMIAS 

Ancilostomose, Filariose, Bouba, Brucelose, Tracoma, Leischmaniose, Le-
p^a, Tuberculose, Variola sao doengas sobre as^quais, gradualmente, vai sendo pos 
sivel estabelecer-se o desejado controle sanitario. 
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DOENQAS NRO TRAl̂ iSMISSÍYEIS 

A A 
Grandes esforgos e recursos tem sido igualmente despendidos pelo Bra 

sil no combate a esse grupo de doengas que engloban, principalmente, as doen -
gas cardiovasculares, o cáncer, as doengas mentáis e o bocio endemico, 

PRINCIPAIS PROBLEMAS SANITARIOS MIS RELACIONADOS COM A PROTEQAO DA 
INFANCIA E DA JUVENTlflCE; 

1 - Desnutricao 
2 - Doengas Infecciossas e Parasitarias 

DESNUTRICIO 

Vale transcrever aqui as conclusoes do Relatório apresentado pelo De-
partamento Nacional da Crianga ao III Seminario Inter-Americano de Alimentagao 
Infantil - FAO - Petropolis - Brasil (7). 

1, '̂Resultados de inqucritos mais recentes (195^-1963) indicara que existem 
ainda carencias alimentares especificas e déficit calorico, entre os grupos po -
pulacionais principalmente os mais pobres. Indicam os seiis resultados que a cota 
diaria media de proteinas totais (mais de 50 gr.) e aceitavelj porem a fragao pro 
teica de origem animal e baixa, o que se deve a deficiencia de alimentos •nóbrés'; 
leite, ovos e carne, 

2, A restrigao de alimentos nobres que sao mais caros, deve-se ao baixo po 
der aquisitivo do povo e a produgao deficiente dos mesmos. 

3, As dificuldades de transporte e o armazenamento deficiente, devido a 
grande extensao territorial do pais, agravara as condigoes de disponibilidade para 
consumo, ocasionando urna perda de 40$, 

4-, A limitagao de recursos e a ignorancia (tabus), continuam sendo entra -• 
ves, principalmente na melhoria das condigoes nutricionais de gestantes e nutri -
zes, indicando que tambem nesta^area ha que intensificar os programas existentes 
e abrir novas frentes de assistencia e educagao alimentar, abrangendo a famxlia 
era conjunto, 

5, Apesar dos programas ja era plena execugao, visando ao atendimento ali -
mentar, o problema da desnutrigao continua sendo de tal magnitude que exige maior 
empenho em soluciona-lo, mormente tendo em vista a explosao populacional, num 
crescimento da orden de 3,0$ ao ano, sobre cerca de S>0 milhoes de habitantes, 

6, Os programas de atendimento ao pré-escolar, grupo de mais dificil aces-
so, devem merecer especial atengao, Educar a mae em fungao do grupo familiar pa-
ra atingir ao filho, que nesta idade muito déla depende, 

A f 

7, 0 escolar tem sido melhor contemplado na assistencia que recebe atraves 
dos orgaos assistenciais, considerando-se principalmente o extraordinario movimen 
to de abertura de novas escolas, que alem de oferecerem ensino possibilitam a ex~ ~ ' ' i • H tensao de beneficio da merenda escolar a um numero expressxvo de criangas," 

DOENQAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 
DIÁRREIAS INFANTE " " ~ 

Sob as domihagoes ampias de Diarreias Infantis, Diárreias Agudas na In-
fancia e de Gastro-Enterites agrupam-se; Shigeloses^ Salmoneloses e outras doen -
gas gastro-intestinais, grandes responsaveis, no Pais, pelo obituario infantil, 

"As diárreias infecciosas representan a causa principal de doenga e mor 
te entre as criangas brasileiras. Estima-se que ocorrem anualmente-, no Brasil, em 
media de 110,000 a 140,000 obitos de infantes provocados por esse grupo de doen -
gas. 
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No nosso pais, nao existe outra causa ou grupo epidemiologico de 

causas responsavel por tao elevada mortalidade". (9) 
m / a 

Dentre as conclusoes do Seminario realizado em Recife-Brasil, sobre 
"0 Problema das Diarreias Infantis e sua Importancia no Nordeste do Brasil -
os autores dao destaque as seguintes: "a mortalidade geral nos 7 Estados exa 
minados (Ceara a Bahia) e multo elevada. 

"A principal causa de morte foi a diárreia e as enterites, ocorridas 
em criangas. Ñas capitais dos 7 Estados, enquanto todas as outras doengas a-
presentaram coeficientes oscilando entre 4-5 e 253 por 100,000 habitantes, as. 
doengas diarreicas compareceram com coeficientes entre 24-4- e 1039 por 10,000 
habitantes". (10) 

Bastara essas duas citagoes para poder-se avaliar a importancia das 
diarreias agudas no quadro geral da morbidade e mortalidade infantis, 

OUTRAS DOENGAS INFECCIOSAS MAIS CQMUNS NA INFANCIA 
r t Apezar das medidas de profilaxia das doengas transmissiveis e, espe-

cialmente, Apelas vacinagoes regulares, executadas em todo o territorio nació -
nal, a infancia e a juventude brasileira, pagam pesado tributo por: sarampo, co 
queluche, difteria,^poliomielite etc. sem, contudo, haver estatisticas fidedig-
nos, gara todo o pais, havendo simplesmente amostras regionais da frequencia da 
ocorrencia, pouco elucidativas para um relatorio de carater geral, 

VERMINOSES 

As infestagoes verminoticas constituem um dos problemas mais serios 
da patologia infantil brasileira. Nao ha dados tqtais, porem das numerosas pes 
quisas ate hoje divulgadas em revistas e monografías^ considera-se que a inci -
dencia media giram em torno de 60%. Em certos municipios e de 100$, 

Os helmintos mais frequentes sao "ascaris lumbricoides", o "Trichicuris 
Trichicura" e o "Oxiurus vermicularis", 0 "Amcilostoma e duodenalis" e o 'jBrasi-
liensis" comensais altamente espoliadores do sangue, prevalecem em certas areas. 

MODIFICAgSES DA ESTRUTURA SÒCIO-ECONOMICA DO PAÍS E SEUS REFLEX0S 
NA VIDA FAMILIAR 

{ f / 
De país tradicionalmente agricola, entrou o Brasil, ñas ultimas decadas, 

em processo de industrializagao acelerado, e de desordenada urToanizacaô  Esta 
transformagao, provocando modificagoes radicáis na estrutura socio-economica do 
pais, veio alterar, em maior ou menor grau, ujjia enorme escala de valores, sobre os 
quais repousava a familia brasileira, quanto a sua estrutura e fungoes, 

I - MODIFICAgSES ÑAS SOCIEDADES URBANAS E RURAIS 
/ / / Ainda ha poucos anos, a familia era, no Brasil, tipica e preponderante-

mente patriarcal. Baseada em lagos de consanguinidades funcionava como unidade 
de produgao e de consumo, com vinculas afetivos bastante fortes e sentimentg de 
profunda solidariedade, reunida em torno de seu chefe, cuja autoridade economica, 
social e moral todos acatavam,^ Os seus membros, representantes de varias gera -
goes, comungavam das mesmas ideias e interesses, sendo costumes e. usos transmití- . 
dos pelos mais'vellios" aós mais mogos. 

Mesmo ñas familias das classes inferiores, fossem estas constituidas pe 
lo vinculo do matrimonio ou pelo simples acasalamento, com padroes sob certos as-
pectos menos rigidos, se eneontravara, bem vivos os sentimentos de solidariedade e 
o respeito a autoridade paterna. 

Os núcleos populacionais, rarefeitos e dispersos, e as dificuldades de 
vias de transporte e de meios de comunicagao contribuiam, por sua vez, para que 
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f » / as .familias se laantiressera fechadas, manten do interagao apenas com familias vi-

zinhas ou próximas^ As solicitagoes exteriores chegavam, por isso mesmo, bas -
tante diluidas e as aspiragoes eram limitadas, A familia constituia-se, de fa-
to., "o centro de seguranca educagao e lazer6" (lo) 

Sámente ñas japitais e numa ou outra cidade mais populosa existiam ser 
vicos de saúde e estabelociraentos de ensino secundario, sendo o ensino superior 
privativo das grandes metropoles e accessivel apenas aos jovens das familias aA-
bastada 

s que se pcrmitiam envia-los e mante-los nos grandes centros, 0 intercam 
bio economico era praticamente inexistente ou precario. 

Se, por lado, este isolamento preservava a instituigao familiar,por 
outroj cerceando-lhe as possibilidades de acompanhar "pari passu" o progresso, 
deixou-a despreparada face as inovacoes impostas pela tecnologia e ao afluxo^ de 
novas ideias cuja penetracao se tornava cada vez mais intensa, dada a expansao 
vertiginosa do3 neios de comunicagao0 

Vivia a maior parte da populagao brasileira no meio rural, "em areas 
sub-estagnantes da economia agraria, de lavoura pouco rendosa e insuficientemen-
te produttiva que nao pode proporcionar aos rurais me ios de subsistencia1' e onde 
"a prevalència do sistema de propriedade e posses da terra de carater concentra-
cionario" ,,, oferece "escassas facilidades de ascensao vertical," (ll) 

0 eco do progresso das grandes cidades comegou, pois, a despertar, ñas 
familias rurais ou era muitos dos seus membros, necessidados materiais e espiri -
tuais, sem que tivessem possibilidades económicas para satisfaz© -las ou existís 
sem recursos locáis que Ihas atendessem8 

0 resultado desse novo estado de cousas foi o deslocamento intensivo 
dos habitantes do canpc para as regioes mais promissoras, ouxsimplesmente, do in 
terior ¿os Estado3 para as suas Capitais, prevalecendo para estes últimos, razoes 
de saude, procura de instrugáo para os filíios ou meras eompensagoes de ordem so -
cíalo 

0 resultado do censo de I960, comparado com os de 194-0 e 1950 evidencia 
o volume e o incremento do éxodo rural. Assira, de 31,24$ era 1940 e 36,16$ em 
1950.» a populagao urbana nacional passou a representar 45,08$ da populagao total 
do pais» (12) 

A maioria dos migrantes urocede das carnadas economicamente débeis da so 
eiedadi; e a sua meta sao as zonas em processo de industrializagao, isto e, o sul 
do pais, A esperanga de salarios compensadores, da possivel promogao social, com 
pensa-lhos as agruras de urna viagem longa e penosa« Muitos deixam mulher e fi-
ihos que farao vir ou virao buscar depois que vencerem, no novo habitat, Outros, 
se fazeia acompanhar da numerosa familia tendo vendido antes os poucos bens que 
por ventura possuem6 

Ñas cidades de destino, se acomodara, em casas, ja superlotadas, de conhe 
eidos ou parentesi com os quais permanecem, ate construirem os seus barracos, f 
Quando ali nao ficam indefinidamente* Carecerá essas habitacoes dos recursos mini 

"" a ° a. { , — 

nos de higiene e dan condigoes mais elementares de conforto„ Toda urna familia,^ 
qualquer que „seja ô numero., a idade ou sexo de seus integrantes, se comprime, nao 
raro, em -ura único comodo, vivendo em total promiscuidade„ 

Afeitos exclusivamenteAao trabalho bragal, analfabetos ou semi-alfabeti 
Gados, as possibilidades de embrego para os imigrantes se apresentam, porem, dimi 
ñutas, Nao possuem documentagao civil e trabalhista. Ao despreparo gara o traba 
Iho na industria se alia a crescente escasses de oportunidade de emprego neste se 
tor cujo adiantamento tecnologico vai, cada vez mais, dispensando a mao de obra 
quantitativao Volteoa-se, por iato, para a construgao civil e obras publicas, on-
de executam traballio nao qualificado, de duragao irregular e de baixa remuneragao 
oix fazem servigo;; eventuais de pagamento imediatoA(biscates) • A0 subemprego rural 
transfere-so; deste modo rara a orbita de desemprego e subemprego urbano. 
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As cidades, sutuequipadas de servigos de infra-estrutura, com déficits 

acentuados de habitagao popular e cora recursos medico-sanitarios, educacionais , 
assistenciais e recreativos insuficientes para o atendimento de sua populacao au 
toctona, vem assim, os seus problemas avultarera, face ao aumento populacional de 
corrente destes fluxos migratorios a engrossarem as fileiras do subproletariado 
e o nuraero dos desempregados, de doentes, de subnutridos e ociosos» 

II - MODIFICALES NA SSTRUTURA E E5TAEILIDADE DA FAMILIA 
f*f A 

Nestas condigoes, a luta pela sobrevivencia reveste-se de aspectos qua 
se dramáticos, recaindo sobre a instituigao familiar, sobretudo nos meios urbanos, 
o seu maior impacto, 

A classe media e a alta nao assistem, imunes, o drama das classes econo 
' 7 / / — 

laicamente fracas e socialraente dependentes da sociedade, Tambem nelas as familias 
veem smeagada^sua estabilidade e enfraquecida sua coesao, Urna e outra classe es -
tao expostas a influencia desagregadora de novos fatos, ideias e doutrinas, 

R A 
Enquanto ñas familias da classe pobre e proletaria,Aas forgas motrizes 

da desintegragao,familiar sao predominantemente de ordem economico-social, nasudas 
classes alta e media sao.'tte,proveniencia e essencia moral, sem que fajtem, alias, 
em cortos meios da classe media, agravantes elementos de carater economico," (12) 

A "inflagao populacional", por sua vez, concorre para o agravamento da 
crise familiar. Cada filho que nasce, onera o orgamento,da familia e a sua sobre-
vivencia progressivamente garantida pela diminuigao dos Índices de mortalidade in-
fantil, tende a criar um impacto no mercado de trabalho com o aumento do contingen 
te da mao de obra jovem a ser absorvida, (Seria necessaria a criagao de 700,000 
empregos novos, por ano, para esta absorgao), 

0 numero de "unioes de fato" de "companheirismo" de curta duragao, a in-
cidencia consideravel de filhos ilegítimos, de maes solteiras, os casos de crian -
gas abandonadas e delinquentes, de desquites e separacoes, incremento da promiscui 
dade sexual sao reflexos da crise que atravessa a familia brasileirá, 

A manutengao do lar deixou de ser fungao primordial do chefe da familia; 
tornou-se tarefa de todos os seus membros, incluindo as mulheres e atecas criangas, 
0 pai, devido a idade e falta de capacitagao profissional, nem sempre e o mais ha -
bilitado a perceber o mador salario. Nao mais polariza a autoridade do grupo fami-
liar, eximindo-se murtas vezas da responsabilidade relativa a existencia de seus 
membros » 

A mulher, que¿ no passado, raramente exercia ocupagao remunerada fo:ra do 
lar e gue ocupava posigao de subordinagao ao homern, passou a trabalhar na industria, 
no comercio e no servigo domestico assalariado, A sua co-participagao ñas respon-
sabilidades financeiras da familia libertoii-a da tutela masculina, conferiu-lhe pe . 
sigao de igualdade ao,homem e, consequentemente, autoridade ñas decisoes familia -
res, Afastou-a, tambem, dos afazeres domésticos, inclusive do cuidado constante e 
regular dos filhos menores que sao confiados aos cuidados mercenarios de domesti -
<̂ as, a vigilancia de vizinhos ou a guarda de irmaos um pouco mais velhos, quando 
r:ao ficam simplesmente entregues a propria sorte; na promiscuidade dos cortigos e 
casas de comodos ou tugurios (favelas, mocambos, malocas) ou na rúa, Alguns sao 
internados em estabelecimentos públicos ou particulares que lhes garantem abrigo , 
alimentagao e escola. 

Os filhos, por seu turno, quando nao contan com o atendimento das mais e 
lementares necessidados de consumo, sao forgados, era idade precoce, a contribuir 
pelo trabalho, pa.ro. o orgamento familiar e nao raro, a assumir os encargos de che-
fe, Estas circunstancias juntamente cora as facilidades urbanas, lhes possibilitan 
do grau de educagao superior a dos pais, lhes proporcionara crescente emancipagao. 

Bruscamente, a antiga familia patriacal, de índole conservadora, se trans 
forma.em igualitaria, Novos tipos de relacoes se inserem no grupo familiar e am~ 
pliam-se as relagoes extra-familiares. Surgem mudangas ñas formas e estilos de vi-
da, individuáis e coletivas, "Os valores moráis tradicionais enfraquecem-se e 
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inexistem elementos para novas formulagoes,. A reiigiao professala em bases primi-
tivas nao enc.ontra sur, insergao satisfatoria no ssa nova conjuntura," (13) 

I I I ~ MUDANQAS ÑAS nEI.AQp.J3 DAS CLASES POCTAIS 
a v ni 

Por outio lado» 03 feiicmenos de ascensao socia.1- vao assumindo vulto ig-
norado no passcdo,, Observa-so como que im ersforgo generalizado para a conquista 
de niveis neis alto3 no e3calonamento social, com urna acentuada super valorizagao 
dos bona; materiais en detrimento ¿os valore3 etico.-' e espirituais. 

Da classo .de ascalariados, grupos mais categorizados de trabalhadores ín 
gressam na classo mcd^a, cosa e lo. se identificando ñas aspiragoes, necessidades e 
búbitos. Sa classo media, as familias ccm niveis educacionais bastante^elevadcs e 
vivendo, na grande naioria de rendixiontos fixos¿ sutofteteri-se, com frequencia, aos 
maiores sacrifici035 para a consecugao dos padrees de conforto material e de presti: 
gio social desfrutados pela classe alta,. 0 desojo de ascensao social se manifesta 
nao semente nos individuos., isolad-mente como em grupos da coletividade, verifican 
do-ce descrájcinagoes e rao eviso3s dentro de cada classe, sobretudo entre os traba 
Ihadores as,salariados 

IV - MUDAN CAS M S ASPTRAC uE¿ F, JONTFS SE FRUSTACAO ENTRE A JUVENTUIE 

Considerando que na piramide etaria do pais o grupo de 0 a 14 anos cor -
responde a 41,85% ¿a populagao total (].?) é fácil compreender que essas raudangas , 
verdadeiramente revolucionarias das condigoes de vida contemporanea atingen, era 
cheio, a infancia e o. juvep-ivide, 

A 

En aie io aos conflitos de ordem economica, cultrr-al e psico-social, que 
aconpanham a mcbilicìade horizontal e vertical da sociodaOs, sao os jovens despertó, 
dos para novo 2 inteuessos o apreseniara -olicitagoes quo --ao encontrara. resposta no 
grupo familiar,, 

t< ? !!A familia nao conseguo mais filtrar e intorprc : ar as idaiasatitudos e 
sentane ri, os cor:r3i:.tos pars, una ap.rcrentacao a mante infantil que leve a unidado e 
nao a confusao mental,, Dai a dif'ioaldado, pare, os jovens, de elaborar urna escala 
de valores e 111 plano de vida bascados em ideáis precisos o significativos," (14) 

Devido a die. parida de na distribuí cao da riqueza, un grande numero de jo-
vens nao chega a con?,luir o curso primario, poneos alcancen o grau medio e sórnente 
a un pequeño grupo e facultado o acesso a Universidade, Falta-lhes lazeres adequa 
dos e os meaos do diíisoo de massas os expoem aos inpactos mais contraditorios da 
nos sa cult-ava, 

f 
Seducidos pelo 'progrosso, arraidos por novas ideia§ e doutrinas, passan 

a considerar oeno obsoletos, ultrapassados os valores que ate entao Ihes condicio 
navam a existencia., Lo. como quo UBI abismo entre suas aspiragoes, suas possibili-
dades e sou desempenho, donde consequencias de orden psicologica; a incapacidade 
gerando a inseguranoa, esta, por sua ves, dando margen a maior ansio dade e se ma-
nifestando, entao, p.través do agressividade e do insubmissao«, 

Ora, a cata de aaior afir.magao e seguranca, ora forgados pelas circun-
stancias, assuaem responsabilidades ac.ina de sua idade e capacidade. Procuran 
participar da vida adulta j tentala adaptar-se ao novo me io ,.,, Entretanto, suas 
atitudes nao pascem, por vozes, de reflexos de urna pseudo-assinilacao dos novos 
valores„ 

- En detrimento do sua fensacao sao chamados, nao raro, a participar pre-
maturamente do. vida, publica e a assumir urna lideranca para a qual nao foran pre-
parados, No relatorio ¿presentado ao Seminario de Assistencia a Juventude e Agao 
Social, promovido pela Foderajao Alena para Países em desenvolvimiento, en feverei 
ro de 1964, encontramos as seguintcs afirmativas da Delegacao Brasileiras 

"Uraa ¿as causas dessa distorgao da nocidade decorre, sem duvida¿ da de -
fassagem do ¿osonvolvimento do ensino em relacao ao desenvolvinento economico bra 
siloiro« A coccia tue gvau medio como a Universidade nanten-se muito aquem do pro 
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gresso socio-económico;, i! 

E a scgui 

"A geraoao adulta nao esta alheia a inquietagao em que se debate a ju-
ventude brttsilcira,. Porcm, com raras oxcegoes> nao se apresenta capaz de esta-
belecer com, ela o dialogo que responda satisfatoriamente os seus anseios,"(15) 

Segundo nfirmam, ja se delineiam, paren, nesso sentido algumas animaao 
ras perspectivas„ 

/¿.IMSKTüS RIC03_EM PROTEINAS - NUTRIDO 

A flagrante do proporoao existente entre o crescimento das populagoes 
e a produgao do eümor.tos básicos vera despertando a .arengao de todos povos, es-
pecialmente dos dr-. Aa<3rie& Latina, onde a situagao o cada dia mais grave, 

A r . 

No Brasil, esforgos oficiáis s das classes produtoras estao conjugados 
na execugao de programas do reorientagao agrícola, tendo era vista, a produgao de 
alimentos ricos em proteínas tanto de origem animal, como vegetal. 

Podemos citar os seguintes principáis fatores que interferem no agrava 
mentó da situagao alimentar; 

\ A rv J> 1) deficiencia de produgao de determinados alimentos básicos. 

2) in?.deauado sistema de transporte, armasenamento e distribuigao d^ 
alimentos 

3.) fc&ixo poder a'iuisitivo do povo, em geral, 

¿i) tabua alimentares, com desconliecimento pelo povo do valor nutritivo 
de cortos alimentes regionais, 

f f . 
As carencias; proteica» vitamínica, férrica e de sais minoráis da ali-

mentagao do brasflciro, em geral, encontram ainda ñas entero-parasitarias um fa-
tor agravante, especialmente quando se trata de criangas e de jovens, 

A > Deseas carencias; a proteica e sem duvicla a mais importante, 

¿pezar do Brasil ccupar um dos principáis lugares dentre os países de 
maier rebanho b 

ovi.no no ifiuncío * & producao de carne e de leite, principáis fontes 
de proteínas animaie. e .insuficiente para cobrir as necessidades alimentares da 
populagao„ 

Quanto ao leiv.e, a situagao o, no pais, a seguintes 

a) produgao anualí 5 bilhoes 3 300 milhoes de litros; 

b; produgao diaria: 14- milhoes e 500 mil litros5 

c) total de leite necessario: 16 milhoes e 300 mil litros; 

d) populagao ate 12 anos do idade: 32 milhoes e 600 habitantes; 
V / ej consumo ideal: meio litro Jiario; 

f) déficit diario: 1 milhao e 800 mil litros diarios, 

No Byasil, 5 milhoes de -criangas menores de-2 anos," precisara" de leite» 

Déficit geral de leite: 11 milhoes de litros diarios, 

^A oscassea do lcito e o baixo poder ̂aquisitivo da maioria do povo bra-
Sileiro dao origem a carencias alimentaros, máximo de proteínas, responsaveis por 
grande numero de obitos de criangas nos 4 primeiros anos de vida-, 
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Durante 12. anos, de 1950 a 1962 o Brasil recebeu do Fundo das îiaçoes 

Unidas Para a Infancia (FISI) 555 mil toneladas de leite em po, para a alirnen-
taeao de gestantes, nutrizes, lactentes, pre-escolares e escolares de todo o 
pais 0 

Depois disso, tem rocebido, ja agora de Food, for Peace (Alimentos pa 
ra a Paz) igualmente grande suprimentos en leito en po, 

A despeito do valor da contribuiçao^internacional, contudo, de cara-
ter de emergencia e de transitoriedade, o Governo Brasileiro ven procurando urna 
soluçao para esse problema, estudando alimentos que sirvan para a nutriçâo de 
crianças, erri qualquer idade e quo, ao mesmo tempo, se.jam economicamente acessi-
veis„ 

Nesse sentido, outras fontes de alinentos estao sendo estudados para 
o consumo pelas populaçoes nais vulneraveis, tendo por base as proteinas de ori 
gen vegetal, 

ASPECTOS DA EDUCAGAO NACIONAL S ATITUDES EM RELAÇÂ0 A INFANCIA 
E A JUVENTUDE EM GERAL 

1 ~ PANORAMA DA EDUCAGAO NACIONAL 
A Educagao tem constituido no Brasil un constante desafio aos poderes 

sobre cujos ombros,. constitucionalmento, pesa a responsabilidade de sua solugao, 
_ t t r 
interrelacionadó. con outros aspectos, medico-sociais, e, sen duvxda, 

una das prioridades para o desenvolvimento socio-econonico do pais. 
A vasta extensao territorial e baixa densidade demográfica; os pro -

blemas decorrentes da subnutrigaoj a deficiencia de recursos materiais e de pes 
soal qualificadoj a necessidade da convocagao prematura do menor para o traba -
lho, principalmente agricola (.colaborando para o reforgo do organento domestico), 
sao aspectos que intorferen o ten. dificultado a marcha dos programas de educa -
gao e, consoquentámente entravado a saida do pais de seu subdesenvolvimento. 

Contados ainda con o alarsaante índice de analfabetismo - lf)% da popula 
cao ou seja 20 nilaoes de analfabetos maiores de 15 anos, 

0 crescimento demográfico, en torno de 3$ ao ano, traz u!a perspecti-
va de progressivo acrescimo de populagao, especialmente de jovens, para os quais 
e necessario prever e prover recursos educacionais, con orientagao vocacional e 
profissional, empregando-so as técnicas aprendidas, produtivamente, em prol do 
desenvolvimento do pais, 

Essas medidas ate agora nao haviam sido bem equacionadas face o siste 
ma tradicional da educacao, arcaico, con a falta de coordenacao entre as insti-A» A •-> ' ' o 
tuigoesj ausencia de planojamento objetivo5 descontinuidade adninistrativa, re-
sultando a descontinuidade de agao, 

A ,* r.» 

A deficiencia de dados estatisticos, fidedignos, dificulta a avaliagao 
da real cxtensao dos problemas do ensino em nosso pais. 0 Ralatorio da Delegagao 
Brasileira a Conferencia sobre Educagao e Desenvolvimento, realizado no Chile em 
1962, apresenta os soguintes dados5 

n / ( 

Brasil.! 1959? matriculas e graduacoes nos diversos niveis educacionais 

A - 12 NÍVELí de cada.I,000 criancas de 7/l2 anos: 

a) matricularan-se na la serie da escola primaria 517 bJ graduaran-se na 4a sórie 4-0 
B - 22 NÍVEL: de cada 1,000 criangas de 12/14 anos; 

a.) matricularam-se na la serie da escola media o......... 22 
b) graduaran-se na 4a serie 11 
c) graduaran-se na 7a serie 5 
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C - 32 NÍVEL; do cada 1.000 adolescentes de 14/18 anos; 

a) matricularam~se na la serie da escola superior 2 

Brasil; Incremento das matriculas no decenio 1950/60; 

Matrículas no Brasil 
1 9 5 0 i 9 6 0 

is NÍVEL 4-352.000 7.141.300 
2Q NÍVEL 54-0.000 1.177.000 
3S NÍVEL 49,700 93.200 

Incremento no 12 NÍVEL 
Incremento no 22 NÍVEL - 118$ 
Incremento no 32 NÍVEL 

Mas, como a populagao, durante o decenio, aumentou de 36$, o incremento real 
foi de; 

Incremento no ia NÍVEL - 28$ 
Incremento no 22 NÍVEL - 60$ 
Incremento no 32 NÍVEL _ 38$ 

, —. . f N V A A 
FONTE; Relatorio da Delegagao Brasileira a Conferencia sobre Educagao e De-

senvolvimiento - Santiago do Chile, 1962 
/ Esses números demonstrara a redugao gradativa da matricula no ensino 

medio e maior ainda no ensino superior, niveis esses responsaveis pela forma-
gao de especialistas e técnicos de graus, intermediarios e superiores, respec 
tivamente essenciais a superagao do retardo do-desenvolvimento, 

- / / 

0 principio de limitagao das matriculas, ñas escolas superiores; o 
sistema de selegao dos alunos com a sua eliminagao; as proprias condigoes di-
daticas do ensino de ciencias e tecnología que requerem maiores esgagos ñas es 
colas, auditorios, laboratorios, material e pessoal qualificado, tem contribu-
ido para essa evasao do ensino, 

A LEI DE DIEETRIZES E BASES DA EDUCAGAO, de i96i , tragando,a políti-
ca; estabelecendo competencias; criando fontes de receita e seu criterio dis -
tribuitivo, abriu novos horizontes para o campo educacional do Brasil. Dando 
maior flexibilidade ao ensino e maior autonomia aos Estados para a solugao dos 
seus problemas, ela proporcionou a introdugao de novos sistemas pedagógicos, 
mais consentaneos com a realidade brasileira. Entre os principáis pontos insti-
tuidos, ressaltam-sej 

v Conselho Federal de Conselhos Estaduais de Educagao - Órgao 
s essen-

ciais a reformagao da politica de ensino3 
Fundos Nacionais - de ensino primario - medio e superior, de cuja a-

plicagao resultou, em 1962, o Plano Nacional de Educacao que foi reformulado em 
13/3/65, para atualizagao, sob o imperativo dos seguintes fatos; 

b) instituigao do SALÁRI0 EDUCAGAO, criado pela Lei n2 4440, de 1964 
e que sera analisado ad.is.nte3 

b) a realizagao em 1964«. do Censo escolar, ainda nao integralmente a 
purado e que obedeceu ao roteiro do manual anexo. Esperamos que, o Delegado do 
Brasil,- possa, no momento da Conferencia, apresentar dados definitivos* sobre oS 
problemas da educagao; 

c) a execugao de apenas parte dos objetivos e normas daquele Plano, 
pelos Planos parciais e, a vista de disposigoes ornamentarias ainda nao corres 
pondentes ao espirito do Plano. 
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d) Introducao de modificagoes, fruto da experiencia dos tres pri-

me iros anos de vigencia do.Plano. 
Com objetivo de obter a perfeita integragao dos Planos de Educagao 

com os de desenvolvimento economico e social, previu-se; 

a) extensao da escolaridade primaria; 

b) expansao da matricula ñas escolas primarias e medias; 

c) intensificagao do programa de alfabetizagao de adultos; 

d) implantagao de rede de centros de aperfeigoamento do magisterio, 
de ginasios e colegios modernos e 

e) programas intensivos de forinagao de mao^de obra industrial e am-
pliagao das oportunidades de educagao técnica de nivel superior, 
etc, 

fs* / 
A partir de 1964, tendo sido definidas as atribuigoes do Ministerio 

Extraordinario para o Plañejamento e Coordenagao Económica, vem sendo revisto 
o programa nacional no qual se integra iim Grupo de Trabalho encarregado de e-
fetuar estudos para a reformulagao do Programa de Agao no setor da Educagao, 
Esse grupo elaborou um programa obedecendo ao seguinte roteiro: 

f ~ IX 

Analise da situagao atual, mediante estudos da concentragao demo-
gráfica urbana e^rural, concentrada e dispersa, por zonas fisiograficas; es-
tudos da. populacao era idade escolar e seu atendimiento por niveis de ensino , 
por zona urbana e rural dos Estados, Capitais e cidades com mais de 100,000 
habitantes e denais, globalizadas, destacando-se os déficits, nesses.niveis, 
Estudo da composigao de forga de trabalho- por idade, grau de alfabetizagao e 
setor de atividade, distribuigao da mao-de-obra por setores de atividades e-
conomicas. índices f.inanceiros das despesas com a educagao nos Estados e Mu 
nicipios, em relagao as populagoes de 7/11 anos e 7/l9 anos, Smtese dos D<g 
sequilibrios nacionaisi 0 sistema educacional básico - Diretrizes e objeti-
vos e criterios para investimento no setor4 

Os Púnaos de Ensino nos tres niveis, resultantes dos recursos fede 
ra.is previstos do artigo 169 ¿ da Constituigao e que foram instituidos pela 
Lei de Diretrizes e Bases, tem sua fonte em 12% da receita federal, 

/ A , rJ \ „ 
Ate 1960, cerca de 67% das dotagoes relativas a educagao eram apli-

cadas no ensino superior e, o restante, 33%, eram^destinados a todo o ensino 
medio e primario, Atualmente, porem, quasi 30% sao aplicados, exclusivamente, 
no ensino primario, mediante financiamento dos programas estaduais, 

Embora os encargos com a Educagao pública venham se mantendo em ni-
veis normalmente superiores/aos limites previstos na Constituigao de 194-6, e, 
esteja o Brasil entre os pa.iseŝ que dedicara. urna pareóla ponderavel a educagao, 
defrontamos, ainda com a deficiencia desses recursos, quando expressos em nú-
meros absolutos; dai, a indicagao da ajuda. externa para o desenvolvimento dos 
programas: 

Produto Nacional Bruto 

1962; 5,419,3 bilhoes de cruzeiros 
1963: 9,451,3 « " » 
Estiraativa de Educacao 

1962: Cr| 573,536,277,916,00 
1963 1.024,527,628.263,00 
1964 2.110,256,660.000,00 

Estimativa de Ministerio da Educacao 
1962; Cr$ 48,551.683.210,00 
1963 96,003.974,970,00 
1964 205,614.027,000,00 
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Tendo em vista a necessidade de modernizar a maquina administrativa /i \ f f J' 

e ajusta-la as novas condigoes do,pais, esta em estudo u'a reforma do sistema 
administrativo federal,, 0 Ministerio da Educagâo e Cultura, assim, sofrera 
modificagoes de forma a poder cumprir, com exatidâo, as fungoes que lhe forem 
fixadas na Lei de Diretrizes e Bases, de coordenar, prestar assistencia tecnica, 
pianejar e controlar a Educagao no pais» 

AN&LISE DA EDUCAGAO PRÉ-ESCOLAR 
W / M 

A populagao pre-escolar do Brasil sofre das mesmas restngoes impos-
tas a esse grupo nos outros paises de fraca economía. 

Atinge a 12.175»294- criangas, assim distribuidas; 

2-4- anos - 7,612,414 
5-6 anos - 4.462« 

Segundo o Ministerio da Educagao, ha no pais apenas 3,320 jardins de 
infancia, assim classificados; 

1.785 - ensino particular 
1.535 - públicos, sendo; 

21 federáis 
1000 estaduais 
314 públicos 

Considerando-se que^ cada jardim tenha 2 salas de aula, com capaci-
dade para 30 alunos cada¿ teriamos um total de,6.640 salas, comportando apenas 
19.200 atendimentos, deixando, pois, um apreciavel déficit que e, de 
4.562.880 criangas. 

A deficiencia de atendimentos para os em idade de escolas maternais 
e ainda mais acentuada, nao se conhecendo ao certo o numero de unidades assis 

a ' / — tenciais desse tipo existentes no pais, 

A exiguidade dos recursos atribuidos aos programas de atendimento 
aos escolarizaveis nao permitiu ainda pudessem os orgaos públicos se deterem 
no atendimento ao pre-escolar, proporcionando-lhe atendimento integral e har-
monioso, a formagao de hábitos sadios, estimulando a sua capacidade de adapta 
gao gradativa ao meio social, com assistencia alimentar e medica, 

0 pre-escolar tem sido pois, um angustiante problema a solucionar, e 
tem constituido a pauta das atuais reunioes das Nacoes Unidas, atraves dos 
seus Orgaos especializados, Assim e que, o Delegado do Brasil, a Reuniao de 
Junta Executiva do FISI, em Nova lork, em junho próximo passado¿ como Diretor 
Geral do Departamento Nacional da Crianga apresentou urna sugestao para atendí 
mentó de emergencia aos pre-escolar^s, atraves de centros de rocreagao, con-
struidos em forma de galpao juntos as Igrejas e outras obras assistenciais e, 
onde as criangas, nessa idade receberiam, a par de alimentos e imunizagao, pra 
ticas educativas e jogos, etc. sem a utilizagao de recursos técnicos quasi 
inexistentes. Este programa esta sendo estudado e procura-se-a sua articulagao 
com outros orgaos da administragao, principalmente com a Campanha de Merenda 
Escolar e Divisao de Educagao Física do Ministerio da Educagao, tendo em vista 
o seu plano de implantagao de parques infantis, em todo o1 territorio^nacional, 
Apos os estudos necessarios sera solicitada a ajuda do Fundo das Nagoes Unidas 
para a Infancia, atraves de equipamientos, materiais didaticos, audio-visuais e 

'bam -como a suplementacao pnra professores e recreadores, 

ANÍLISE DA EDUCACiO PRIMARIA 

Ha no Brasil 14,200.000 criangas de 7/l4 anos. 

Em 1961, estavam matriculados ñas escolas primarias oficiáis (Depen-
dencia administrativa - federal, estadual e municipal) 6,925.322 criangas. 
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Era 1962, segundo o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, com-

pletaran o curso 685,330 alanos» 
A A 
Nesse mesmo ano, dados da mesma fonte, atestara a existencia de 

216,558 professores. 
Era 1960 o numero de professores nao titulados era^de 102,826 o que 

representava 4-5,5$ do total, Em 196!, porem, o numero de nao titulados repre-
sentaba um total de 106,626, 43,5%, 

Estimativas para 1962 indicam que, do grupo etario escolarizavel, isto 
e, 14,200,000, apenas estavam matriculados 7,500,000, 

/ A 
Em virtude da desigualdade do desenvolvimiento socio-economico das di-

ferentes regioes do país, dentro des dados gerais, as percentagens de oportuni-
dade de estudo oferecidas a infancia, variam entre extensos limites, desde 70,5$ 
na regiao Sul e 36,1$ na regiao Norte-0'este, 

/ / A 
Agrava o déficit de matriculas urna serie de outras deficiencias quan-

titativas e qualitativasi o ensino e ministrado em axilas de curta duragao - por 
falta de locáis as escolas funcionam em tres e ate quatro turnos diarios as in 
stalagoes e equipamientos sao deficientesj o preparo do pessoal e professores e 
comumente precario^ posto qrie 46% dos docentes nao apresentam preparagao adequa 
da, Nestas condigoes, nao e desconhccida a evasao escolar e o baixo rendimento 
do ensino, 14$ dos alunos abandonan as aulas no decorrer do ano letivo sendo 
que, dos que^permanecem, 36,7$ sao reprovados;Adeseada dez criangas que iniciam 
o cuyso primario, quatro chegam a 2- serie; tres a 3- serie e, apenas duas atin 
gem a 4a serie, 

A escolaridade media da crianga brasileira nao alcangou no quinquenio 
1955-1960 a dois anos, 

Outros fatores que^concorrem para a evasao escolar, principalmente na 
zona rural,^alem da convocacao prematura do menor para o trabalho no campo sao 
a desnutrigao e a verminose; a ma localizagao geográfica das escolas; dificultan 
do o transporte das criangas e, tambem, o prego elevado do material didatico. 

A introducao das Cantinas escolares, a morenda escolar, Que sera ana-
/ - ' a a ' 

lisada no topico "Assistencia Social e Economica ao Estudante" constituiram me-
didas que contribuiram para maior retengao e rendimento escolares, 
PROBLEMA A0 NÍVEL DA EDUCACÍ0 PRIMARIA 

1) Falta de escolas para/todos f 
2) Ma^distribuigao geográfica dessas escolas, como ja foi dito 
3) Predios sem condigoes adequadas 
4) Falta de professores diplomados em numero suficiente f 
5) Preparagao dos professores deficiente por excessivamente teórica 
6) Falta de preparagao dos diretores das escolas 
7) Servigo de supervisao em inicio ainda, em numero insuficiente de 

elementos credenciados 
8) Programas nao diversificados para atender aos diversos rames da 

aprendizagem na maioria des Estados 
9) Curso primario de, em media apenas 4 anos (embora con a duragao 

prevista do 6 anos) 
ÍO) Baixa remuneragao da professora na maioria dos Estados, 
0 Governo Federal vem promovendo a realizagao de cursos de forrnagao 

de supervisores que, em 1963 atingiram a 736 especialistas cada um, atendendo 
a 10 professores nao diplomados, A esses supervisores cabe divulgar e orien-^ 
tar a apli.ca.gao de no vos recursos de ensino no sentido de sua maior objetivagao 
aos interesses infantis e as diferengas individuáis. So em 1964 foi Iniciada a 
supervisao escolar como atividade generalizada. 
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ANALISE DO ENSINO MEDIO 

a) l8 e 2 a Ciclo S o curi darlo 
Os ginásios e colegios do Brasil, nestes 20 anos, abriram suas portas 

a mais do triplo de alunos que o frequentaram antes. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educacao trouxe ao ensino medio mais 
A ^ 

objetividade e maior interesse, incluindo a obrigatoriedade do estudo dirigido 
e extensao dç dia letivo a seis horas de actividades escolares, compreendendo 
estudos e praticas educativas, 

0 total de estabclecimentos de ensino medio em 1961 era de 4,135* 
passando em 1962 para 4,470, tendo havido, portanto um acrescimo de 335ivestabe-
lecimentos igual a 8,4% (Servigo de Sstatistica do Ministerio da Educacao). 

Bispendeu-se com o ensino elementar e medio, em 1961, Cri 10,697.927, 
A / F 
Esse nivel compreende 2 ciclos: o basico de 4 anos, ginasial ou a Es-

cola Industrial e o segundo que pode ser o colegio que prepara para todos os 
corsos universitarios, como tambem para cursos profissionais de tipo medio, com 
minimo de 3 anos de duragao* como o normal, para a formagao de professores pri-
marios, secretariado, química industrial e outros. 

Estavam matriculados nos diferentes graus de nivel medio; 

1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 

971*673 1,089,778 1,200.935 
141.429 156.307 167,199 

1,113.102 1.245,085 1,368,134 
241,431 261.254 270,036 
36.712 55*353 68,819 
7.010 8,307 10,295 

40 43 
117.571 ' 148,585 175,397 

Ensino Secundario ginasial 
colegial 

Ensino Comercial 
Tecnico Industrial 

r / 

Tecnico Agricola 
Artistico 
Normal 

/ * 

Para ingresso no 1Q ano, do l2 ciclo¿ e necessario que o aluno demon-
stre satisfatoria educagao primaria, ou a 2- serie, caso o candidato tenha com-
pletado a 6- serie primaria. E exigido que tenha 11 anos completos ou a compie 
tar, ainda na serie. 0 Curso tem a duragao de 4 anos letivos, com 180 dias 
de trabalho escolar efetivo, excluindo os periodos de provas e exames. 

Para ingresso no 2~ ciclo ou Bacharelato e exigida a conclusao do 1Q 
ciclo ginasial ou equivalente, com a duragao de 3 anos letivos, com a mesma exi 
gencia de dias efetivos de atividades escolares. 

Cijm a implanta gao da Lei de Diretrizes e Bases o sistema de promogao 
fica a criterio do estabelecimento de ensino. 

Dos 5,5 de alunos que concluem o 2S ciclo, apenas 2,3 se matriculam no 
curso superior, 

/ f 
De 40 alunos que se graduara na A- serie primaria, apenas 22 sejnatri 

culam no curso ginasial, 0 ingresso nesses cursos e um anseio da populagao dos 
centros urbanos3 entretanto, trata-se de promogao social e esperanga de melhor 
trabalho3 ao completar esse nivel, porem, o jovera tem apenas o preparo basico , 
sem habilitagao profissionai o,que lhe limita as possibilidades de^emprego ĉom 
salarios que nao vao alem do minimo, variavel de acordo com a regioes do pais , 
As condigoes económicas da maioria das familias brasileiras propiciam o abandono 
dos estudos sob o imperativo da necessidade de mais um salario, concorrendo para 
o orgamento domestico, dai o verificarmos que de 22 matriculados na 1- serie a -
penas 11 completano, a 4- serie 
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b) Ensino Industrial 

Sao requisitos para ackissao os nesnos do l2 ciclo ginasial^ Os estudos 
sao feitos em 4 anos, 3 anos letivos, no minino, podendo haver o gre-tecnico de 1 
ano intermediario e o 2e ciclo. A avaliagao do sistemadle promogoes sao os mesmos 
do curso secundario, constando o curriculo, de aulas praticas e teóricas. As raa-• / / 'a / (W 7 

terias especificas desse nivel sao escolhidas pelo ]oroprio estabeleciraento e apro-
vadas pela Diretoria de Ensino Industrial do Ministerio da Educagao e Cultura, 

No campo dessa educagao técnica e profissional o programa intensivo de 
preparagao de mao-de-obra industrial, estabelecido por aqüele Ministerio, vem fir-
mando acordos com os governos estaduais e com as empresas industriáis para a reali 
zagao de cursos de treinamento profissional. No mesmo sentido, destaca-se a agao 
do Servigo Nacional de Aprendizado Industrial (SENAl) que dispendeu no ano de 1963 
Cr$ 1,238,737,386 pa nanutengao de suas atividades. Em seus 22 anos de atividades 
tem proporcionado a industria nacional mao-de-obra qualificada nos diferentes ni -
veis, atraves de formagao e treinamento e aperfeigoamento e esta atualmente em-
penhado em reformular sua política de aprendizagem, com o objetivo de atender ao 
ritmo da expansao técnico-industrial do pais? com grande demanda de pessoal qualifi 
cado, 

f N Em numero de 114, para as Escolas do SENAI sao conduzidos menores empre-
g^doS uuma proporgao de 5 a 15$ sobre o total de seusAempregados qualificados. Os 
cursos sao ministrados dentro do sistema de bloco e tem a duracao de 5 meses na Es A , r ° / — 

cola e 7 meses no emprego, mediante recebimento de 1/2 salario minimo durante o 
ano. 

Por outro lado, esta sendo realizado um programa de treinamento na indus 
tria pelo qual osAtecnicos do SENAI preparara operarios das fabricas para instruto-
res de menores, Esses cursos tem bom padrao e os alunos de la saem fazendo jus a 
bons salarios. 

RECURSOS FINANCEIROS 

0 Fundo Nacional do Ensino Primario somado a 20% da receita dos impostos A fi fi dos municipios, concorrerà para esse nivel da educagao com 292,140,000, importancia 
insuficiente para a solugao dos graves problemas da educagao. 

/ f N 
Ate ha ben pouco tempo, interpretava-so o art. 168 da Constituigao Fede-

ral de 1946, como responsabilizando ao Estado,com exclusividade, na solugao do ensi 
no primario obrigatorio, Entretanto, o paragrafo II do mesmo art, determinava que, 
as empresas industriáis, comerciáis e agrícolas em que trabalhassem mais de 100 
pessoas, estariam obrigadas a rnanter o ensino primario gratuito para os seus servi-
dores e os filhos destes, transferindo a Constituicao, dessa forma-, o onus dessa * / * A ¿ ' / ~ ' 

responsabilidade, as proprias empresas. Essa norma, porem, nao vinha sendo cumpri-
da, pesando os encargos sobre os ombros dos poderes públicos. Foram entao estuda-
das diversas formas para f inane iarsento do ensino. Sobre ve io, entao, a Lei ne 444-0, 
de 27/lo/64, ja citada, e cujo cumprimento e considerado cono auto-financiamento do 
ensino. As empresas nao mais executarao o ensino,mas,proporcionarlo recursos ao Es 
tado para faze-lo, atraves do recolhimento de 2$ do salario minimo correspondente a 
cada empregado, e ao custo desse ensino, 0 recolhimento sera feito^pelos Institu -
tos de Previdencia a que o empregado estiver vinculado. Calculado a base do numero 
de filiados ativos a Previdencia Social, a arrecadagao dessa importancia que consti 
tui o SALARIO EDUCAC&3, devera ultrapassar a 50 bilhoes de cruzeiros anuais. Des -
contadas as despesas de arrecadagao,os Institutos recolherao as contribuigoes em ca 
da. Unidade da Federagao ao Banco do Brasil, ere di tan do-as: 

ri / A A 
50% ao Fundo Estadual de Ensino Primario ou, en falta deste ao Governo do 

Estado para aplicagao no proprio Estado, de acordo com os Planos estabelecidos pelos 
respectivos Conselhos de Educagao, 

f 50% ao Fundo Nacional de Ensino Primario para redistribuígao em todo o 
territorio nacional, segundo os criterios^estabelecidos pelo Conselho Federal de 
Educagao o qual devera levar en conta os Índices de analfabetismo. 
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PROGRAMA DE AglO 

Acréscimo ele 300.000 matrículas até 1^70, nao sé para atender aos dé-
ficits de determinadas areas do pais, corno tambera para permitir que os ̂ centros 
mais avangados possam ampliar o periodo de escolaridade do ensino primario para 
6 anos e melhorar, qualitativamente as condigoes atuais de funcionamento, Quanto 
a area rural3com populagao concentrada, ha necessidade de ampliar-se o sistema 
para raais 3.300 mil matriculas ate aquele ano a firn de atingir-se,a 100% da esco 
larizagao na faixa de 7/ll anos e 3 milhoes de 12 a 14- anos, 0 numero de salas 
de aulas necessarias foi calculado admitindo-se que 15 salas deveriam atender em 
media a 1000 matriculas em 2 turnos de funcionamento o que representa ̂ 3 alunos 
em cada classe. Para o calculo do numero de predios, admitindo-se na area urba / " r ' ' ' rv ' 
na a media^de 5 salasApor predio,e na area rural 2 salas por predio, 0 numero 
de professores foi identico ao numero de salas. 

EDUCAQiO DE ADULTOS 
/ (v 

Este programa esta a cargo do Departamento Nacional de Educacao em ar-
ticulagao com as Secretarias de Educacao e as Prefeituras locáis, Realizam-se 
cursos sistemáticos de alfabetizagao adaptados as condigoes socio-economicas das 
regioes, com a utilizagao crescente de recursos audio-visuai^. Alem desses, sao 
mantidos cursos suplementares de educacao primaria, similar a organizaeao do En-
sino Primario, mas de curta duragao,cora transmissao de conhecimentos gerais. 

A Duas mostras significativas do aproveitamento dessas atividades; 

Era Sao Paulo estavam matriculados em 1963 nos 34-34- cursos supletivos 
do Estado, 125,098 alunos, dos quais 51.94-7 foram promovidos, 0 rendimento es-
colar geral foi 72,6$. 

No Estado da Gii&nabara naquele ano matricularam-'Se 21¿433 alunos e em 
maio de 1964- o total de alünos era de 21,937 alunos, 

Campanhas e Cursos para a erradicagao do analfabetismo: 

Movimento de Educagao de Base (MEB), da Conferencia dos Bispos do Bra-
sil, oficializado polo Dee. 52, 267, de 17/7/1936, a Fundagao Joao Batista do Ama 
ral (TV Escola), Ate maio o MEB coordenava os programas educativos de 25 radio-
emissoras, devendo ampliar, ate o firn, do ano, para mais 20 o seti campo de agao . 

0 MEB, por forga de sua estrutura, recebe a colaboragao obrigatorio de 
quasi todas os^orgaos da administragao federal e entidades religiosas, alem das 
escolas radiofónicas e de T.V, 

Participaram dos cursos em 1963 - 7000 Monitores voluntarios, 236 super 
visores e técnicos locáis, 12 técnicos em ambito nacional ou regional, 4-8 pessoal 
de administragao. 0 corpo docente e recrutado entre estudantes, jornalistas, sa-
cerdotes, militares^ Alguns estados convocam professores primarios, outros promo 
vem cursos de emergencia para formagao de professores. Ate 1963, haviam passado 
pelo MEB 4.80,000 alunos. 

c) Ensino Normal 
A / t 
Esse nivel de ensino tern em. cada Estado ubi criterio diferente para ad-

mis sao, ,Quasi sempre e feita por provasse conhe emento do nivel de le ciclo do 
ensino medio (4 anos acima do curso primario), 

V ~ A T T 
Destina-se a formagao de professores primarias, mas, ate o presente mo 

mento nao se poude exigir liara ingresso o teste vocacional ou a demonstragao de 
aptidao para o magisterio. Esse preparo ainda deficiente na maioria dos Estados 
do Brasil tem concorrido para o baixo rendimento do ensino primario, e, mesmo a 
evasao escolar^pela falta de motivagao ñas aulas, nao despertando o interesse do 
aluno na frequencia a escola. 
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Ha dols tipos de prejoaragao: 5 anos apos o primario (Escola Normal 

Regional) e 7 anos apos o primario (4 anos de ginasio camum, 1 ano de^cultura 
geral e 2 de cultura profissionai), A avaliagao do traballio escolar e feita 
geralmente por meio de provas escritas e as vezes oráis, As aulas praticas 
sao consideradas para aprovagao, No Estado do Rio Grande do Sul foi incluido 
no curriculo, 1 ano de pratica supervisionada em classes comuns, a cargo de 
diplomada, para a obtengao de diploma de professor. 

Os Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sao Paulo e Guanabara 
ocupam a lideranga do Ensino e estao processando urna reforma no mesmo, visando 
a melhorar ainda mais o seu padrao. 

Valiosa ajuda tem sido dada ao Ministerio da Educacao pela UNESCO -
FISI, visando a elevagao do nivel do ensino primario, atraves do curso normal, 
constando essa ajuda de bolsas para o preparo e adestramento do pessoal; mate-
rial didatico e audio-visual, etc, suplementagao de salario para professores. 

A 
0 Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do MEC, realiza esse pro 

guarna, atraves de seus Centros de Pesquisas Educacionais e Treinamento do Magis 
terio objetivando a formagao e especializagao de professores primarios, notada-
mente, nos campos de supervisao do ensino elementar, de pianejadores e pesquisa 
dores em educagao, proporcionando aos orgaos da administragao regional os recur 
sos humanos essenciais a reorganizagao dos servicos de orientagao do ensino. 
Por outro lado, o Centro de Pesquisas Educacionais, em numero de seis,^vem de -
senvolvendo um ampio programa de pesquisas, inclusive com a participagao de es-
pecialistas estrangeiros, 

d) Ensino Agrícola 
A / Estavam matriculados nesse nivel; 

1962 ...4... 7*010 
1963 8*307 
1964 ...,.*, 10*295 

A F T F 
Êsse ramo de ensino esta vinculado ao Ensino Agricola e Veterinario 

do Ministerio da Agricultura que organiza os curriculos escolares, 
* t „ Ha no pais 76 escolas^ situadas em 18 Estados da Federagao, Em 1962, 

diplomaram-se 2001 alunos e a rede dessas escolas contava com 1077 professores, 
« • ~ f 

A A deficiencia de recursos materiais e humanos nao tem permitido porem, 
enfase no incremento desse nivel de ensino, de tanta utilidade para a elevagao 
da atividade agro-pastoril, Essas Escolas, por forga de sua especialidade fun-
cionara em regime de tempo integral, necessitam de ampias instalagoes que exigem 
equipamento e material, ferranentas, maquinas, gado, sementes, adubos e pessoal 
auxiliar para o cumprimento de seus objetivos, 

/ « / t A 

Esta sendo processada a adaptagao do ensino agricola medio, as exigen 
cias da Lei de Diretrizes e Bases com curriculos mais diversificados principal-
mente no segundo ciclo, responsavel pela formagao profissionai das seguintes ca 
tegorias: Técnicos de Industrias Agropecuarias e Alimentares em; Laticinios, Vi 
ticultura e Enologia; Industrializagao de Graos, Raizes e Tubérculos; Industri-
alizagao de Carnes e Derivados; Industrializagao do Pescado; Técnicos em Econo-
mia Domestica Rural (curso feminino), 

e) Ensino Comercial 
« / / / 

Sao adiotados os mesmos criterios do Ensino Secundario Basico para in-
gresso, com a raesma duragao do ensino industrial^ Foi previsto por Portaría Mi 
nisterial o quadro de alternativas na seriacao minima dos Cursos do 2- Ciclo do 
Ensino Tecnico Comercial para atender as peculiaridades de cada regiao e dos 
grupos sociais. 
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O Servigo Nacional de Aprendizado Comercial (SENAC) mantido mediante 

a contribuigao compulsoria e administrada pela classe patronal promove o ensi-
no técnico comercial para menores entre 14 a 18 anos, ja empregados. Dispen -
deu esse Servico no ano de 1963 Cr$ 2.339.089.000. 

f Houve modificaga.o na estrutura e organizagao do sistema de educagao 
media: o^curriculo de materias obrigatorias e com.um a todos os raíaos para a 
lfi e 2- series do ls Ciclo. A 3- serie do Colegial Secundario foi estruturada 
com o objetivo de preparar o aluno gara o curso superior. A passagem de um 
curso para outro se faz sern repetigao de ano, mediante processo de adaptagao 
previsto em cada curso. 

Por outro lado, tem sido ampliada a rede escolar pública (sobretudo 
estadual e privada). A concessao de bolsas, principalmente pelos podereg publi 
eos tem possibilitado tambera a ampliagao das possibilidades educativas nesse ni 
vel. 

RECURSOS FINMCEIROS 

Com a criacao do Fundo Nacional de Ensino Medio 3/10 dos recursos fe-
deráis para a educagao sao distribuidos nesse nivel de ensino pelas Unidades da 
Federagao, obedecendo ao seguinte criterio: 

20% proporcionalmente a populagao dos municipios que nao possuem esta-
belecimentos de ensino desse nivel; 

35$ na razao direta, das conclusoes do ensino primario e na razao inver 
sa da renda "per capita"; 

20$ na razao direta da populagao de 11 a 18 anos e na razao inversa do 
numeío de Oportunidades do ensino gratuito ja existentes e na razao direta da con 
clusao do ensino primario¡ 

. / A 
20% proporcionalmente áo numero de profesores leigos na regencia de 

classe era escolas primarias e 5$ ria assistencia teánica. 

ANALISE DO ENSINO SUPERIOR 
F F A ~ 

E incontestavel o esforgo que se vem fazendo no sentido da formulagao 
da concepgao brasileira de universids.de e sua democratizagao, Os números o 
atestam - de 194-0 a. 54- os matriculados no curso,secundario passaram de 170 mil 
a 575 mil enquanto que, os dos cursos universitarios triplicam. 

0 Brasil possui hoje 33'Universidades comportando 4-00 Facilidades. A 
taxa de diplomados era cursos superiores e de 4,5 por 10 mil habitantes, enquan 
to que na Argentina e de 46 e, nos Estados Unidos 145. 

Em,l962 encontravam-se matriculados nos estabelecimentos de ensino su 
perior do pais 100.338 alunos dos quais 53.094 em escolas oficiáis e 47.244 em 
particulares » 

Estavam matriculados na Faculdade de Direito 23.835 alunos e ñas Fa-
cilidades de Filosofia, Ciencias e Letras 24*170, enquanto que apenas se encon-
travam matriculados ñas Facilidades de Engenharia 11.392 e ñas Faculdad.es de Me 
dicina 10.503. 

~ A , ' ** Para urna transformacao na estrutura economica do país sao mais neces f f o — 
sarios técnicos do que hachareis. 

As Facilidades de Agronomia, Veterinaria, a Universidade Rural do Bra-
sil^ nao preenchem as suas vagas o que e lamentavel, num pais predominantemente 
agrieola. 
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A promulgagao da Lei das Diretrizes e Bases da Educacao e a instala-

cao do Conselho Federal de Educagao seguiu-se porem a adaptagao dos estatutos 
universitarios, o que vem sendo realizado aos poneos. A organizagao didaticâ  
do ensino vem sofrendo modificagoes, verificando-se a tendencia de substituigao 
do atual sistema de -unidades isoladas pela integragao de materias afins em de-
partamentos e institutos que coordenem as diversas atividades ate agora desli-
gadas ou duplicadas. 

Nao ha ñas Universidades Brasileiras servigos de orientagao profis-
sionali Espera-se, entretanto que os Colegios Universitarios, previstos na Lei 
de Diretrizes e Bases, bem como os ciclos básicos dos cursos de graduagao 
venham, por forga dos seus objetivos a desenvolver atividades de tal natureza, 

A selegao de estudiantes para ingresso ñas Faculdades vera preocupando 
og orgaos especializados, originando o problema varios estudos e modificagoes, 
em algumas escolas, de sistemas anteriormente adotados, 

0 Conselho Nacional de Pesquisas e a Coordenagao de Aperfeigoamento 
de Nivel Superior (CAPES), no sentido de melhorar as condigoes de ensino e pes-
quisas ñas Universidades e Institutos superiores, desenvolvem programas de au -
xilio para atualizagao de eauipamentos e bibliotecas, utilizando fundos proprios 
e provenientes principalmente das Fundagoes Ford e Rockfeller. 

0 Conselho Nacional de Pesquisas tem, ainda a SGU cargo a coordonaca.o 
e autorizagao para a importagao de material tecnico-cientifico, som similar na 
industria nacional para utilizagao pelas Universidades e instituicoes de pes -
quisas brasileiras, 

0 Instituto Brasileiro de Educagao, Ciencia e Cultura (IBECC), Secgao 
de Sao Paulo vem produzindo equipamientos de laboratorios para venda a baixo pre 
gô as escolas superiores, 

0 estatutô do Magisterio introduz modificagoes na forma de provimento 
aos cargos de magisterio, prevendo a realizacao de estagios, concursos de títu-
los e provas para o acosso aos diversos escaloes da carreira. 

As instituigoes de ensino superior tem realizado cursos, seminarios, 
pesquisas ligados a problemas nacionais de desenvolyimento, tais como; estudos 
de mao-de-obra, recursos naturáis ñas diversas regioes, melhoria das condigoes 
de producao ñas diversas areas, etcì 

Como exemplo dessas atividades, ressaltani-sa-, ̂ entre outros, os se -
guintes projetos desenvolvidos pela Universidade do Coara: 

^ Manutencao do Centroide Produtividade do Nordeste que resultou de con 
venio entre a Universidade Católica e o Banco do Nordeste do Brasil, 

A / Intercambio entre a Universidade Católica e a Universidade da Califor f „ t — 
nia, com o dû lo objetivo basico: treinamento de pessoal e implantagao de media 
e pequeña industria no^interior do Ccara - Convenio entre o Ministerio da Educa-
gao - Universidade Católica - SUDEME e USAID. 

A 
Instalagao do Centro de Treinamento Regional de Desenvolvimento Econo-

mico, orgao criado em convenio com a DEA, Banco do Nordeste do Brasil e UC. 

RECURSOS FINAWCEIROS 
A n o s 
1962 
1963 
1964 

Instituicoes Oficiáis 
Cr| 19,792,492,630 

" 39.403.957.000 
91.339,653,000 

Instit. Privadas 
1,601.800,000 
2,545.950.000 
4,128.700,000 

(Dados - Orgaraento do Ministerio da Educagao - Diretoria do Ensino Superior 
e Servigo de Estatistica da Educagao e Cultura) 
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PROBLEMAS PRINCIPAIS NO NÍVEL DA EDUCAClO SUPERIOR 

- Expansao desordenada da rede de escolas superiores, com prejuizo 
da qualidade do ensino e ausencia de criterios para melhor atondimento aos 
problemas socio-economicos das diversas regioes, 

- Rigideg da estrutura universitaria, a exigir maior diversificacao 
de cursos científicos e tecnologicos, a f̂ rn de formar os quadros de alto nx -
vel, necessarios ao desenvolvimento do pais. 

~ / n V 
f - Necessidade de revisao dos criterios de selegao dos candidatos a 

matricula ñas escolas superiores, em termos de avaliagao mais adeouada, for-
rnagao anterior e melhor aproveitamento das aptidoes. 

~ f 
- Ampliagao do numero de vagas nos quadros dos organismos existen-

tes, em base de levantamento do mercado de trabalho, em termos qualitativos e 
quantitativos. 

- Equitativa distribuigao das possibilidades nacionais em termos de 
equipamentos, para dar maior rendiraento dos recursos disponiveis, 

- Melhores condigoes de trabalho para professores e alunos com o es 
tabélecimento do tempo integral. 

- Atendimento a exigencias do aperfeigoamento do pessoal graduado , 
dentro da realidad© brasileira, tendo em vista as possibilidades existentes no 
pais e no estrangeiro, 

ASSISTENCIA SOCIAL E CONOMICA AO ESTUCANTE 

1, A,Campanha de Assistencia ao Estudante (CASES) é o Orgao especi-
fico ,do Ministerio da Educagao que cuida da assistencia ao estudante em todos 
os niveis do ensino primario, secundario e superior. Concede bolsas de estu-
dos, principalmente de nivel medio, auxilia financeiramente casas de escudan-
tes; ajuda na instalagao e ̂ manutengao de restaurantes estudantis; auxilia na 
instalagao de postos de saude e facilidades medico-hospitalares para estudan-
tes, 

A CASES dispoe de recursos consignados no orgamento do MEC, Em 1964 
Cr$ 200,000,000 para manutengao e desenvolvimento de atividades e ainda Cr$ -
1,501,700,000 para despesas com a manutengao de restaurantes estudantis, de 
qualquer natureza e assistencia social a estudantes ñas diversas unidades da 
Federagao, 

Em 1963, forara gastos Cr$ 48,121.893 cora bolsas de estudos para ór-
faos, filhos de expedicionarios e estucantes em geral. 

/ 

2, A Campanha Nacional de Merenda Escolar, instituida pelo Ministe-
rio da Educagao em 1955 mantera programas de assistencia,e educagao alimentar 
em todas as unidades da Federagao e fernece: leite em po, farinhasalimentici-
as, cereais e vitaminas; materiais e utensilios de_̂  cozinha, transporte de ge 
ñeros o materiais as capitais sedes de Representagao, alem do material neces-
sario ao controle da distribuigao e fiscalizagao do programa, 

0 balango da despesa realizada pela CNME apresenta o seguinte resul-
tado: 

1962 Cr£ 149.926,192 
. . . . . . 1963 379.952.000 

A Campanha reserva 80$ de suas verbas para a importagao de leite em 
po que e o alimento básico usado. Ao lado do "Programa Alimentos para a Paz", 
que^fornece alguns excedentes de produgao dos Estados Unidos, colaboré com o 
Governo Federal nos programas de alimentagao escolar, mediante ajusted,^os go 
vernos estaduais e as instituigoes particulares que mantem escolas primarias 
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gratuitas^ A CNME atenúo a cerca <ie 3,500.000 escolares. Desses 100,000 rece-
beram, alen da merenda, umalmogo a base de cereais e alimentos regionais. 

CAPACITADO E APERFEIgOAMENTO DE PESSOAL PARA OS SERVIQOS EDUCATIVOS 

0 baixo nivel cultural do magisterio tem trazido serias preocupagoes 
aos poderes competentes. Varios Estados refermularam seus; planos de formagao 
de mestre primario, Uma do proparo de magisterio elementar esta 
sendo realizado na Bahia - Centro Regional de Pesquisas Educacionais onde pro-
fessoras nao diplomados submetem-se a um ano de estudos, 

\ „ t Qttanto a formagao de pessoal docente para o ensino medio, feita a- • 
través das Faculdades de Filosofía, Ciencias e Letras, a fixagao de curriculos 
mínimos pelo Conselho Federal de Educagao determinou modificacoes estruturais. 

Os Institutos de Educagao continuara a manter cursos de formagao de 
administradores para o ensino primario e alguns mantem outrossim, o curso de 
Formagao de Diretores de Escolas Secundarias, A formagao de supervisores para 
o ensino elementar ja foi citada, 

0 Instituto Nacional de estudos Pedagógicos, por intermedio do Centro 
de Pesquisas Educacionais de Sao Paulo tem preparado Pesquisadores Educacionais, 
em 1963, 38 e em 1964, 37 bolsistas. 

Nao existe no Brasil nenhuma formagao especializada em documentagao pe 
dagogica. 

A 

Os cursos de Pedagogia das Faculdades de Filosofía, Ciencias e Letras, 
tem tambem o <jbjetivo de preparar técnicos de Educagao para os diversos servi -
gos do Ministerio da Educagao e Cultura e outros orgaos da administragao. 

Por outro lado, varios Estados desenvolverán! planos de ^perfeigoamento 
e especializagao do professor primario, nos campos de educagao pre-primaria, edu 
cagao física e artística, utilizagao de recursos audio-visuais, metodología das 
materias de ensino primario, 

A Sociedade Pestallozi do Brasil tem promovido anualmente cursos de a-
perfeigoamentos e estagios, p?.ra especialistas em educagao de excepcionais, qua-
dro ainda bem deficiente no país. 

Os principáis problemas encontrados na formagao do pessoal sao: 

1, Falta de pessoal técnico suficiente para realizar os cursos neces-
sarios 

2, Falta de boas escolas de demonstracao 
3, Preparagao deficiente do Magisterio, exigindo um trabalho de aper-

feigoaraento muito intenso 
4, Dificuldade dos professores se ausentarem do local de trabalho,por 

falta de mestres e por dificuldad.es familiares. 

Nao ha cursos nem programas específicos para a formagao de^professores 
de ensino superior. 0 que se verifica e a realizagao de cursos de pos-graduagao 
destinados a especializagao e ao aperfeigoaxaento de professores em exercicio. 

Para fomentar o ensino das Ciencias estao sendo levados a cabo os se-
guintes programas: 

> / A 

a. Nivel primario - Ensino Elementar de ciencias, principalmente ñas 
escolas e x p e r i m e n t á i s t ^ A 

b. Nivel medio - a inclusao obrigatoria de^Iniciagao a Ciencia, como 
visao de conjunto, ñas duas primeiras series de todos os cursos 
objetiva proporcionar aos alunos as bases para ulteriores desenvol 
vimentos e diversificagoes, sobretudo ñas ciencias físicas e biolo 
gicas, 
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c, Nivel superior - Forara organizadas na Diretoria do Ensino Superior 

do MEC, Comissoes de Planojamento de Formagao de Químicos, En-
genheiros, Arquitetos, Médicos e Dentistas com o objetivo de apre-
sentar sugestoes concretas de imediata aplicagao, visando a expan-
sao e aprimoramento do ensino, de acordo com as demandas nacional 
e regionais, inclusive mediante articulagao com as entidades desti 
nadas ao desenvolvimiento do ensino pos-graduado e da pesquisa, 

Foi tambero. instituida, naquela Diretoria, urna Comissao de Assessora -
mentó, Documentagao e Informacao das Faculdades de Filosofía, com as seguintes 
atribuigoes, entre outras: levantamento, em cada unidade, das reais^condigoes 
que nela se verifiquem ^ara o desenvolviraento de outras fungoes, alern de formar 
professores de ensino medio; inventario dos cursos que ministram, verificagao 
das^demandas regionais de professores de ensino medio e efetivo estimulo a insta 
lagao dos novos cursos reclamados por essas demandas, 

0 rnais significativo programa para fomentar o ensino experimental das 
ciencias e desenvolvido, no Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Educacao, Cien-
cia e Cultural (IBECC) - Segao de Sao Paulo, cujas principáis atividades podem 
ser assim sintetizadas: 

a, Confecgao de laboratorios portateis e instrugoes para sua utilizagao 
progressiva pelos estudantes de ensino secundario; 

' -i ' 

b, Estudo e construgao de material para os laboratorios das escolas me-
dias e superiores; 

A A 

c, Cursos intensivos de aperfeigoamento de Professores de Ciencias dos 
Cursos Secundarios, aos quais ja comparecerain nesses últimos 5 anos, 3,670 pro -
fessores vindos de todo o pais; 

d, Programas com as Diretorias de Ensino Secundario, Comercial e Indus 
trial do MEC para a formagao de Centros de Cienciasj onde professores que tenham 
tido cursos no IBECC os retransmítate, aos professores de suas respectivas regioes; 

A 

e, Estreito intercambio cora grupos norte-americanos preocupados com a 
melhoria do ensino de ciencias,^que trouxe para o Brasil a possibilidade de apro 
veitar e adaptar os programas la elaborados,, Nesse sentido foram realizados no 
Brasil, com livros traduzidos e adaptados e material construido no IBECC, dois 
cursos internacionais e tres nacionais; 

f, Realizagao anual de "Concurso dentistas de Amanha", financiado pe-
la ccmpanhia "Organizagoes Novo Mundo-Vemag", com o objetivo de despertar nos jo 
vens estudantes o interesse pela ciencia, conferindo premios em dinheiro e em 
bolsas aos concorrentes que apresentem melhores irabalhos; 

g, Promogao, em todo o territorio nacional, de Feiras de Ciencias, que 
demonstrara as realizacoes de alunos e professores empenhados no desenvolvimento 
do ensino científico; 

A 

h, Criagao de um. Centro de Ciencias no Nordeste, que desenvolva uma in 
dustria de material científico e escolar (Convenio entre o IBECC, a Universidade 
do Recife, a SUDENE e a Ford Foundation); 

i, Planeéamento com a Secretaria de Educagao do Estado de Mato Grosso 
de um Centro de Ciencias, nos mesmos moldes daquele, para o ensino ñas escolas 
noimais; 

j, Desenvolvimento em Sao Paulo¿ sobaos auspicio^ da UNESCO, de um 
plano de trabalho denominado "Projeto Piloto sobre Novos Métodos e Técnicas de 
Ensino da Física", 0 projeto contou, ainda, com a cclaboragao do Departamento 
de Física da Faculdade de Filosofía, Ciencias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo e do Servigo de Recursos Audio-Visuais do Centro Regional de Pesquisas Edu 
cacionais de Sao Paulo, 

TSF P A 

0 Centro de Orientagao de Praticas de Ciencias, era Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais, tem, entre suas finalidades, a de,^sem £íns^lucrativos^ coletar, man 
ter e ceder grande parte do material indispensavel a pratica de ciencias e 
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A orientar os estudiantes sobre as fontes ele aquisigao de instrumental, aparelhos 

etc. 

A SOLUCAO DOS PROBLEMAS E 0 ATEND MENTO DAS NECESSIDADES DA 
INFANCIA E DA JUVENTUDE 

w «y a 

A apreciagao global dos anseios e aspiragoes da infancia e da juven-
tude, mesmo sob o prisma limitado das medidas adotadas para a solugao dos seus 
problemas e stendimento das^suas necessidades, e tarefa muito difícil maxime , 
nos paises de grande extensao territorial, como o Brasil, de regime politico -
administrativo compreendendo as diversas esferas: federal, estadual e municipal. 

A avaliagao dessas medidas e tanto mais difícil pela^soma dos esforgos 
da iniciativa particular, sempre pronta no Brasil, como nos paises democráticos, 
a trazer a sua parcela de cooperagao, como ja vimos com referencia aos temas de 
educagao. 

SAÚDE E ASS1STÉNCIA-

No Plano Federal: 

Ministerio da Saúde 

0 Ministerio da Saude que para a realizagao de suas atividades conta 
em 1965, com 3.77$ da Receitg. da üniao, divide-se ^m 8 principáis orgaos, diré 
ta ou indiretamente ligados as questoes relativas a infancia e juventude, a sa 
ber: 

1, Departamento Nacional de Saude (DNS) 
2¿ Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu) 
3. Controle de Erradicagao da Malaria (CEM) 
4é Departamento Nacional cía Crianga (DNCr) 
5i Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) 
6* Instituto Oswaldo Cruz (IOC) 
7. Coraissao Nacional de Alimentagao (CNA) 
8, Funclagao de Servigo Especial de Saude Publica (FSESP) 
* f t ~ E evidente que ao Ministerio cía Saude, incumbido da protegao, promo-

gao e recuperagao da saucle, cabe a maior parcela de responsabilidade na defesa 
do individuo, em todas as idades, especialmente na infancia e na juventude. 

Para nao nos alongarmos, daremos, em seguida, urna sintese das ativi-
dades dos diversos orgaos, tomando por base o Programa de Trabalho para 1965 , 
apresentado pelo atual Ministro da Saude: Dr. Raymundo de Britto. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE (DNS) 

Servico Nacional de Tuberculose (SNT) 
Investimento: Críi; 7.919.342.000 

k tuberculose continua sendo um dos mais importantes problemas de sa 
ude do pais. Assinale-se, como exemplo, que no Estado da Guanabara, ela ainda 
figura como urna das priraeiras causas de morte, no grupo de 20 a 49 anos de ida 
de. 

Desde junho de 1946, desenvolve-se em todo o pais urna Carapanha Nació 
nal Contra a Tuberculose, sob a' orientagao, coordenagao e fiscalizacao do Ser-
vigo Nacional de Tuberculose, por meio ele medidas de profilaxia e assistencia, 
ensino e pesquisa, educagao e agao social. 0 programa de combate a tuberculose 
em 1965 compreendera: 
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I, Auxilio técnico e financeiro a extensa rede formada de 195 dis-
pensarios, dos quais 77 localizados ñas capitais e 118 no inte-
rior dos Estados, 

II, Manu-tengao, total ou parcial, de 25*94-8 leitos para tubérculo -
sos, dos quais 15,658 era sanatorios e hospitais localizados ñas 
capitais, e 10,290 no interior, 

III, Preparo e aperfeigoaraento de raedicos, técnicos e auxiliares. 

IV, Continuacao dos trabalhos dê  coordenagao de urna redie de labora-
torios regionais destinados a orientacao bacteriológica do tra-
tamento e conhecimento de aspectos epidemiológicos relacionados 
cora a resistencia bacteriana. 

V, Distribuigao de mais de 1 milhao de doses de tuberculina purifi 
cada (PPD-Rt 23), 

VI, Distribuigao de cerca de 2 milhoes de tubos de vacina BCG a se-
rem fornecidos pela Fundagao Ataúlfo de Paiva, mediante um auxi 
lio de 100 milhoes de cruzeiros, 

* ~ a Ha ainda a assinalar a instalacao de un Centro de Controle da Tuber-f ^ 
culose cobrindo urna area^de mais de 200 mil habitantes nc Estado do Rio Grande 
do Norte, com a cooperagao da UíTICEF, cujo inicio das atividades esta previsto 
ainda para o corrente ano. 

Divisao de Organizagao Sanitaria (DOS) 
Investimento: Cr$ 164,501,665 

A ~ t f 
A este orgao do Ministerio da Saude cabe importante papel na luta con 

tra certas doengas transmissiveis, merecendo destaque, no seu programa de tra -
balho, para o corrente ano, os seguintes pontos: 

' A / 

I¿ Combate as doengas venereas¿ -compreendendo assistencia tecnica e 
financeira aos orgaos de saude das Unidades da Federagao; treina 
«lento de pessoal; e realizagao de inqueritos epidemiológicos, 

II, Controle da febre tifoide, incluindo a distribuicao da vacinacao 
especifica, produzida pelo Instituto Oswaldo Cruz, e o forneci -
mento de medicamentos adequados aos orgaos locáis de saude, 

A F <SY III. Controle da difteria, coqueluche e tetano, em agao coordenada 
com o Departamento Nacional da Crianga, compreendendo orientagao 
tecnica e distribuigao cía vacina triplice e de material de labo-
ratorio aos locáis de saude. Mediante campanha educativa adequa 
da, espera-se vacinar cerca de 2 milhoes de criangas contra as 
doengas em aprego, 

IV, Campanha Nacional contra a Varióla, prevenclo-se a vacinagao ele 
cerca de 12 milhoes de brasileiros contra esta doenga, Cumpre 
destacar tambera a reformulagao do convenio com a "Repartigao Sa-
nitaria Panamericana que, se aprovacla pelo orgao em aprego, pro 
porcionara melhores meios ele transporte, fornecimento de in jeto 
res a jato para vacinacao em. massa, equi paciento ele laboratorio 
para aumentar o rendimento dos centros de proclugao da vacina, e 
treinamento de pessoal para o diagnostico virologico da varióla 
e doengas afins, 

R J A 

V.Campanha contra a poliomielite, com a distribuigao de cerca de 
10 milhoes de closes de vacina Sabin de virus vivos atenuados , f n ' entre as Secretarias de Saude das Unidades da Federagao, 

^Alem das atividades dirigidas específicamente contra certas doengas 
transmissiveis, mereceni ainda destaque os seguintes pontos do programa da Divi-
sao: 
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VI, Auxilios as Escolas de Enfermagem e Cursos^para Auxiliares de 

Enfermagem, conforme acordo entre o Ministerio da^Saude, a Re 
partigao Sanitaria Panamericana e o Fundo das Nagoes Unidas 
para a Infancia, prevendo-se, para o corrente ano, a concessao 
de 155 bolsas de estudos para auxiliares/de enfermagem, e de 6 
bolsas para enfermeiras professoras em nivel de pos-graduagao, 
e o fornecimento de material de ensino as escolas de enferma -
gem. 

Divisao de Organizacao Hospitalar 
Investimento: Cr$ 851.784.000 

Salientam-se as seguintes principáis atividades: 

I. Revisao do censo hospitalar e para-hospitalar do país. 
* » / 

II. Incentivo as atividades relacionadas com deficiencias físicas, 
doencas degenerativas, doengas cardio-vasculares, poliomielite 
e penfigo foliáceo. 

/ / 

III, Atendimento de pedidos de aparelhos ortopédicos e de protese 
em geral. 

Servico Federal de Bioestatistica 
Investimento: Crf> 275.884.000 

I» Processaiaento e apresentagao dos^dados bioestatisticos forne-
cidos rotineiramente pelos municipios das capitais. 

II. Proc'ess|iraê to e apresentagao dos dados bioestatisticos refe -
rentes as areas Provisorias de Registro, em diversos Estados, 
prevendo-se/ inclusive, a criagao de um escritorio regional em 
Brasilia, para atender a regiao centro-sul. 

III. Processamento e apresentagao de dados referentes a/sisteinas de 
abastecimento dagua e de esgotos, existentes no pais, 

IV, Assistencia aos Servigos Estaduais de Bioestatistica, a firn de 
que possam participar do processamento, pelo menos, parte dos 
dados bioestatisticos que Ihes dizem respeito. 

Servico Nacional de EduGacao Sanitaria 
Investimento: Cr$ 206.190,000 

A / -V 

Do prograraa deste orgao, constam os seguintes pontos principáis: 

I, Colaboragao com os Governos Estaduais e Municipais na elabora-
n «v / 

gao de programas de educagao sanitaria. 

II, Instalagao de uní setor audio-visual. 

III. 0rganiZ3.gao do Museu Didatico. 
w / / m 

IV. Colaboragao com a Escola Nacional de Saude Publica na formagao 
de pessoal especializado, 

V, Intensificagao da propaganda sanitaria, com a colaboragao^da 
imprensa falada e escrita e, sobretudo, das estagoes de radio 
do Governo Federal. 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE ENDEMIAS RURAIS (DNERu) 
Investimento: Cr$ 27.839.960,000 

/ / 

O Departamento Nacional de Endemias Rurais e responsavel pelas se-
guintes Campanhas Sanitarias: 

Campanhas Contra a Febre Amarela, Doenga de Chagas, Filariose, Es-
quitossomose, Escorpinonismo, Peste, Ancilostomose¿ Bouba, Hidati-
dose, Leishmaniose, Tracoma, Brucelose e Bocio Endemico, 

Incumbe-se ainda do Saneanento do Ambiente e da Produgao de Drogas 
e Produtos Profilaticos, 

Dessas campanhas, trataremos de nodo sucinto das seguintes: 
' A 

Campanhas Contra a Doenca de Chagas; A area endemica da Doenga^ de 
Chagas ven se ampliando, a me-

dida que sao realizados inqueritos epidemiológicos, 
/ V / 

A doenga esta estreitamente ligada a pessima qualidade das moradias 
situadas ñas areas rurais, verdadeiras cafuas, com paredes de pau-a-pique, 
cheias de frestas, onde os vetores se alojam. Estes insetos, do genero^tria-
toma, vulgarmente chamados barbeiros, estao grandemente dispersos pela area en 
demica, 

A 

0 Programa de trabalho para 1965 preve as seguintes atividades: 

I. Expurgo de cerca de 1,224,000 predios' localizados em 563 municí 
pios dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceara, Goias, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Maranhao, Paraiba, Pernarobuco, Parana, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe, con o consumo calculado 
de 700,000 quilos de BKC, 

II. Inspegao debáis de 120,000 predios, com o consumo de 20,000 
quilos de po insetifugo, 

III] Inqueritos epidemiológicos, 

Campanha Contra a Esuistossonose: Estima-se que existem no país 
4,000,000 de pessoas parasitadas 

pelo S. mansoni. A elevada incidencia desta doenga em areas reconhecidamente 
pouco desenvolvidas no pais, torna mais grave o problema, pelos prejuizos 
acarretados a economia daquelas regioes, 

~ A 

f A profilaxia da esquistossoraose pela aplicagao de substancias molus 
cicidas e falha, devido a grande extensao da area endemica, e a enorne disper 
sao e extraordinaria proliferagao dos moluscos suscetiveis ao parasitismo, 

0 metodo mais pratico e capaz de proporcionar muito bons resultados, 
a longo prazo, e o saneamento do ambiente, con a construcao die sistemas adequa 
dos de abastecimento dagua e de fossas ñas comunidades rurais, 

A 0 programa de trabalho para 1965 preve as seguintes atividades: 
F* A / A 

I, Aplicagao de substancias toxicas para <js caramujos em cerca de 
5,500 colegoes liquidas de 378 municipios, 

A II, Realizagao de cerca de 1,400,000 exaxp.es de fezes, 
A III. Tratamento de cerca de_.13,000 aoentes 

Campanha Contra a Ancilostoraose; Estima-se que existem no Brasil 
20,000,000 de pessoas parasitados 

por ancilostomideos. Pode afimar-se que a ancilostomose e endemica em quase 
todo o territorio nacional, sendo menor a incidencia, nos grandes centros urbanos 
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o rías zonas secas do nordeste* A prevalencia e elevada na area rural, princi-
pálmente ñas pequeñas comunidades-, 

A 

A doenga esta intimamente ligada ao ambiente anti-higienico, de modo 
cjue a profilasela consiste fundamentalmente em fornecer agua pura e abundante 
as populagoes e assegurar destino adecuado aos dejetos humanos. 

A / 

0 programa de trabalho para 1965 preve, alem do saneamento do ambi-
ente, as seguintes atividades: . 

Ie Realizagao de l„70/¡.o000 exames de fezes. 

II0 Realizagao de cerca de 6C000„000 de tratamentos, consumindo-se 
35 milhoes de comprimidos de adipato de piperazina^ 20 milhoes 
de perolas de tetracloroetileno e 80 milhoes de 
comprimidos de gliconato ferroso«, 

/ A 

Oampanha Contra a Lei smaniose; E doenga que acomete de preferencia, 
e gravemente, criangas e adultos jo-

vens o 
A profilaxia da leishtaaniooe ou calazar visa a eliminagao do inseto 

vetor, com a aplicagáo de inseticidas de agao residual no interior dos domici-
lios da area endemica, a descoberta e eliminagao dos caes doentes, e o trata -
mento dos casos humanos,, 

A 

0 programa de trabalho pare. '1.965 preve as seguintes atividades: 

I„ S.<stme de aproximadamente 200<.000 pessoas, 

II,. Trca.aTioxito de cerca de 1„000 doentes „ 

III,r Exsme ie 86,.,000 caes cora a eliminagao provavel de 17,000. 
IV, Lw... insedi zaeoes 258,000 predios, cora um consumo de ins etici da 

avalando era 136,000 quilos« 

Campanhci Contra a Tracoma Existom ainda no Brasil seguramente 1.000.000 
de pessoas acometidas pelo tracoma^ doenga 

caracterizada por urna querato-conjuntivite de prognostico sombrio, se nao for tra 
tada oportunamente« 

~ * 

A profilaxia repousa fundamentalmente no tratamento em massa, nao so 
dos doentes de tracoma;, corno das outras conjuntivites transmissiveis mais comuns, 
mediante o emprego despernadas e sulfas de agao retardada, Tambem merece destaque 
a instalagao de lavatorios ou simples depositos que permitam o uso da agua cor-
rente. 

0 programa de trabalho para 1965 preve as seguintes atividades: 

I0 Exame de cerca de 1,250,000 pessoas, calculando-se em 900.000 as 
que precis&rao de tratamento. Estima-se o consuino de 2,000.000 
de bisnagas de pomada oftalmica com 1% de antibióticos e 
9o000»G00 de comprimidos de sulfametoxipiridazima. 

/ ~ A 
II* Realizagao de inqueritos epidemiológicos^na regiao amazónica e 

no centro-oeste do país, alera da avaliagao de resultados nos fo 
eos que ja vem sendo trabalhadosc 

Campanlia Contra o Bocio Endemico; Em face da alta incidencia do bocio 
endemico no Brasil - calculando-se 

era mais de 11 ¿000 ,,000 o numero de pessoas acometidas por esta doenga carencial -
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fai tornada obrigatória por lei, a iodagao do sal destinado ao consumo alimentar. 

Desde 1956, vem o Departamento Nacional^de Endemias Rurais fornecendo 
as industrias de refinagao de sal o iodato de potassio de que necessitaci para o 
fiel cumprimento da lei. 

Programa de atividades em 1965: 
a ~ _ * 

I, Controle do teor de iodo no sal iodado, cuja produgao anual e ava-
llada em 925,000 toneladas, nas 225 industrias de refinagao e mo-
agem existentes. 

Saneamento do Ambiente; 

I, Instalagao de aproximadamente 60,000 fossas em toda a área rural do 
Brasil, cora a utilizagao de recursos proprios do Departamento, e 
em cooperagao com outras entidades, 

II, Conclusao ou prosseguimento das obras dos sistemas de abastecimento 
dagua em 27 localidades. 

DEPARTAMENTO' NACIONAL DA CRIAN CÍA (DNCr) 
Investimento: Cr$ 1,733,950,000 

Ao Departamento Nacional da Crianga, órgao do Ministerio da Saude,Acabe 
a coordenagag de todas as iniciativas nacionais em favor da maternidade, infancia 
e da adolescencia, segundo o Decreto Lei 2*024 de 17 de fevereiro de 1940, 

' 0 trabalho do Departamento Nacional da> Crianga desenvolve-se em todo o 
territorio Nacional nao so diretamente atraves das suas 7 Delegadas Federáis da 
Crianga, como em articulagao com os Governos Estaduais e Entidades Particulares 
Assistenciais, 

/ N 

Conta ainda o DNCr com um orgao especialmente destinado ao estuco'das 
questoes bio-medico-sociais no campo da maternidade e infancia da adolescencia -
o Instituto Fernandas Figueira, 

Em 25 anos de esforgos conjugados com os outros órgaos federáis afins, 
com as entidades oficiáis dos Estados, e com a iniciativa privada^ que tem tra -
zido excelente contribuigao a campanha de protegao as novas geracoes, pode-se a-
firmar que o Departamento Nacional da Crianga criou e consolidou no Brasil urna 
doutrina propria e perfeitamente consentanea com as reais necessidades da mater-
nidade e da infancia e da adolescencia, 

Sintese de atividades do DNCr para 1965i 

I, Auxilio técnico e financeiro as entidades particulares e públicas 
de protegao a maternidade, a infancia e a adolescencia, 

II» Apoio a Campanha de vacinagao em massa das criangas contra o té-
tano, difteria, coqueluche, poliomiel^te e varióla, em coopera -
gao com o Departamento Nacional de Saude. 

III, Ampliagao da campanha educativa,^por intermedio de Clubes de Maes, 
de Pais e de Jovens, dos quais ja" existem 910 no país, 

IV, Realizagao de pesquisas e inquéritos para conhecer a situagao da 
maternidade e^da infancia brasileira inclusive estudando o efeito 
do leite era po destinado no desenvolvimento das criangas, 

Nesse sentido, convém esclarecer que, embora o DNCr tenha larga expe-
riencia^do emprego na alimentagao infantil do leite ern̂ po desnatado, a partir 
do 6S mes de idade, resolveu fazer cuidadoso estudo clinjco e laborgtorial, gm 
ambiente hospitalar, no Instituto Fernandos Figueira, sobre o emprego, toleran 
cia e aproveitamento desse mesmo tipo de leite em po, num grupo de criangas de 
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baixa idade, desde os primeiros dias de nascimento. 

Com as devidas corregoes lipxdicas calóricas e vitamínicas, a obser-
vagao marcha no momento para conclusoes positivas, inteiramente favoraveis a 
extensao da Campanha alimentar, em moldes economicos, ao grupo ate entao su -
jeito a leites caros existentes no mercado nacional, 

j ## 

V, Desenvolvimiento da Clinica de Orientagao Juvenil do Departamen 
to, para estudo e prevencao dos problemas psico-emocionáis do 
adolescente. 

VI. Criagao do Pronto Socorro Dietetico Infantil, para dar assis -
tencia aos pais em dificuldade para alimentar os fillios, 

VII. Organizagao do Banco de Leite Humano, de Soja e de Leite de Ca 
bra. 

^ S «v VIII, Combate a desnutrigao da crianga por meio de: 
V « / 

a. incentivo a distribuigao de leite em po, de vitaminas e ae 
outros suplementos alimentares; 

V N / / 

b. incentivo a instalagao de novas fabricas de leite em po, de 
objetivos assistenciais, atraves de cooperativas de produto 
res, com aproveitamento de bacías leiteiras do pais sem con 
sumo adequado do leite in natura produzido. 

t / M 

A exemplo da Fabrica de Leite em Po, em plena produgao, organizada 
pelo governo brasileiro na cidade de^Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, e-
qulpada pelo FISI e entregue a diregäo a urna cooperativa locai de produtores 
de leite (COLACTI), vao bem adiantados os estudos da fundagao de novas fábricas, 
era outras regioes produtoras de leite, dentro do mesmo sistema de cooperagao. 

M / A 

Toda a produgao de leite desnatado e adquirido pelp prego de custo 
pelo Departamento Nacional da Crianga e entregue, em geral, as entidades de pro 
tegao materno-ìnfantil sediadas no sul do paxs. 

Com o produto da franca industrializagao e comercializagao do creme ou 
da manteiga e de outros derivados e com a venda, a prego de custo, do leite em 
po desnatado, a fabrica se mantem, 

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA (ENSP) 
Investimento: Cr$ 500.000.000 

Este importante setor de traballio do Ministerio da Saúde^tem a seu 
cargo a realizagao de cursos de niveis superior e medio, de formagao,especiali 
zagao e aperfeigoamento de pessoal de Saude publica. 

Realiza ainda cursos de carater experimental e outras modalidades de 
ansino, compreendendo simposios, seminarios, mesas redondas e circuios de con-
ferencias. 

Está prevista para 1965 a concessao de 460 bolsas de cstudo. 

INSTITUTO OSWALDO CRUZ 
Investimento*. Cr| 2.917.691.000 

I. Incremento das pesquisas sobretudo das necessarias ao estudo dos 
problemas da patologia nacional que afetam o desenvolvimento do 
país, assim como de outros temas de ciencia pura e aplicada, 
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II. Prosseguimento do programa destinado a formagao de tecnicos^e 
pesquisadores, de vital importancia para a elevagao do padrao 
dos biologistas nacionais, mediante a realizacao de seti curso 
de aplicagao, que vem funcionando ha cerca de 50 anos, e^de 
outros sobre: métodos experimentáis era medicina; aplicagao de 
isotopos em biologia; bioquímica; virologia; aplicagao da mi-
croscopìa fluorescente em medicina e biologia. 

^ A ( A 

III, Realizagao de ura curso, de^arabito internacional, sobre "a va-
lorizacao do homem pela saude nos paises em desenvolvimiento^, 
focalizando os principáis problemas médicos e de ordem econo-
mica e social, relacionados com a saude e o progresso dos povos 
em fase de desenvolvimento, particularmente na America Latina, 

IV, Aumento da produgao de vacinas destinadas as campanhas que se 
desenvolvem ñas diversas' regioes do pais, Estao nesse progra 
ma as^vacinas antivariolicas, anti-amarilicas, anti-gripais, 
antitificaSj bem como a retomada da produgao das antitetani -
cas e anti-pertussis, 

C0MISSÌ0 NACIONAL DE ALH-iENTAQAO 

Estao programadas pela Gampanha Nacional de Alimentagao para 1965, 
as seguintes principáis atividades: 

I, Preparo do "Balango Alimentar", dando prosseguimento aos ja 
realizados ate 1965. 

R A T « II, Inquerito sobre a indùstria de alimentagao no Brasil* 

IIIa Prosseguimento dos estudos sobre enriquecimento de faririhas ali 
mentidas, tipos de pao nacional e concentrados proteicos, 

IV. Estímulo as pesquisas no campo da tecnologia alimentar. 
A A 

V. Assistencia alimentar supletivo a cerca de 500,000 pessoas, en-
tre criangas, gestantes e nutrizes, em articulagao^com o Depar-
tamento Nacional da Crianga e as Secretarias^de Saude dos Esta-
dos,, Aleni de 20,000 toneladas de leite em po desengordurado, 
previsto no acordo feito entre os Governos do Brasil e dos Esta 
dos Unidos, ha possibilidade do recebimento de mais 5.000 tone-
ladas, pelo Programa de Alimentos para a Paz. 

VI, Obtengao de 50 mil toneladas de alimentos e artigos escolares, 
mediante entendimientos ja em fase final com a Cruz Vermelha In-
ternacional 0 

FUNDAC&O SERVIQO ESPECIAL DE SAÚDE PÚBLICA 
Investimento: Crf 23„760.000«000 

A F 

I. Manutengao da rede unidades locáis de saude, compreendendo 27 
centros medico-sanitarios com 745 leitos e 278 centros de saude, 
em 12 Estados da Uniao0 

II„ Conclusao dos sistemas de abastecimento dagua de 87 cidades. 

III, Ampliagao das atividades de administragao de servigos municipais 
de abastecimento dagua» 

w / 
IV, Perfuragao de 450 pogos-chafarizes para abastecimento dagua de 

pequeñas comunidades de 15 Estados, mediante acordo com o Fundo 
das Nagoes Unidas para a Infancia«, 
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V. Construgao de 20,000 fossas, 20.000 lavatorios e 10,000 
banheiros. 

VI, Vacinagao de 50,000 criangas de menos de 1 ano de icjade com va-
cina tríplice contra a coqueluche, a difteria e o tétano; 

VII, Instalagao final, em Recife, Estado de Pernambuco, de um centro 
de pesquisas e treinamento de engenharia sanitaria, 

VIII, Manutengâo do Instituto Evandro Chagas, em Belém, Estado do Pa-
ra, para pesquisas sobre a nosología regional, 

IX, Manutengâo de Escola de Enfermagem de Manaus, Estado do Amazo -
ñas, 

m ~ / 

X, Conclusao dos estudos para a incorporagao da vacina de virus vi 
vos atenuados contra o sarampo, na rotina das unidades locáis 
de saude, 

XI, Treinamento e aperfeigoamento de servidores, compreendendo pes-
soal profissional,e auxiliar. 

INICIATIVA PARTICULAR E ÓRGÁOS PARA-ESTATAIS 
~ A 

Apezar de a cada momento, ter sido assinalada a^conjugagao de esfor-
gos das diversas esferas administrativas danagao, com orgaos para-estatais^ e 
com os da iniciativa particular que representa urna poderosa forga naASolugao 
dos problemas sociais, especialmente no campo da maternidade, da infancia e da 
juventude, nesse sentido merece ainda mengâo especial da Legiao Brasileira de 
Assistencia. 

Legiao Brasileira de Assistencia (LBA) 

A Legiao Brasileira de Assistencia entidade civil criada em 1942,sob 
/ A ^ ' R* 

inspiragao da Senhora do Presidente da República; com apoio das Confederagoes 
N^ciona^-S do Comercio e da Industria com a finalidade principal de dar assis -
tencia as familias dos jovens brasileiros convocados para a Forga Expediciona-
ria na ultima guerra mundial; terminada^a guerra, foi transformada era obra so-
cial dedicada exclusivamente ao amparo a maternidade e a infancia, atraves da 
familia, 

Trata-se de prestigiosa organizagâo, de extensâo nacional, tendo de 
acordo com seus/Estatutos, como Presidente de Honra, a senhora do Presidente 
da República. E administrada por urna Comissao Central e por um Conselho Deli-
berativo que elegem o Presidente Efetivo, 

/ N / A 

Ha Comissoes Estaduais e Territoriais sob a presidencia das esposas 
dos Governadores para as unidades Federáis. 

A LBA mantera servigos proprios e subvenciona ainda obras, particula-
res de protegao social, dentro das suas finalidades, 

k LBA é mantida pela contribuigao de 0,5$, paga pelo emgregador so -
bre o salario do empregado e contribuigao igual por parte do Governo Federal. 

Em 1964 contou a LBA, para o desenvolvimento das suas atividades em 
todo o territorio nacional, com recursos orgaraentarios no . valor de Cr$ -
6.769,532." 

A LBA manteve em 1964,, 258 obras médico-sociais, sendo 133 ñas capi-
tais dos Estados e Territorios e . 125 no interior, subvencionando ainda mais 
782 outras obras, plano de cooperagao com a iniciativa privada em favor da 
maternidade e da infancia» 
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/ A 

Dentre as obras proprias cío LBA destaca-se a Casa Maternal da Infan-
cia Leonor Mendes de Barros em Sao Paulo, com o seguinte movimento em 1964: 

NB de partos 14.972 
Parto normal 12.203 
Intervengoes obstétricas .... 2,262 
Recem-nascidos 14.988 
Nascidos vivos 14.438 
Nascidos mortos 550 

C r e c h e s 

A criagao de obras e servicos destinados a guarda das criangas ̂em bai-
xas idades, durante o período do afastamento das maes¿ para o trabalhoAfora do 
lar, que, de modo geral, aparece com a industrializagao ou como decorrencia déla, 
no Brasil, pode-se dizer, que o interesse gor esse^tipo de obra de protegao a in-
fancia precedeu ao surto de industrializagao do pais. 

So mais tarde, em 1^30, com a criagao do Ministerio do Trabalho e de to 
da a legislagao trabalhista, e que a. creche foi incorporada aos textos legáis , 
sendo obrigatoria nos estabelecimentos fabris, onde trabalham mais de 50 mulheres. 

Em verdade, a providencia legal nao deu até hoje grandes e numerosos 
frutos, 

\ / Somente nos grandes centros urbanos ou naqueles^mais proximos da fisca-
lizagao, a lei e observada integralmente, auer pelaAexistencia de creche anexa a 
propria fabrica ou mediante acordó com obra local desse genero, 

Em geral as creches funcionam, no Brasil, mais para o atendimento dos 
filhos de empregadas domesticas. 

Protegao ao Menor 

Os velhos processos de amparo ao menor abandonado em que o mesmo era to 
mado individualmente, sem o exame tratamento das causas familiares ̂ proximos ou re 
motas, vao sendo substituidas por novos métodos alicergados na familia, na técni-
ca do servigo social, e na participagao da comunidade, 

/ A 

Sob o ponto de vista oficial, o problema do menor e da competencia dos 
Juizados de Menores e dos Servigos Sociais de menores existentes em todas as Uni-
dades da Federagao, com estabelecimentos propriosx tanto para os infratores, como 
para o simplesmente abandonados, por motivos economicos, de doenga e outros desa-
justes sociais, 

Nao obstante a organizagao oficial, erguida em bases entiquadas, houve 
apreciavel progresso no que diz respeito a execugao dos servigos que evoluiram de 
grandes estabelecimentos fechados, tipo internato, ao atendimento no seio da pro-
pria familia e colocagao em lares substitutos. 

A iniciativa priva.da tem trazido excelente contribuigao a^olugao dos 
problemas do menor, ja pela sua espontanea e elevada compreensao, ja por delega-
gao do poder publico, manteado grande numero de servigos e obras, era todo o pais. 

A Professora Iracy Junqueira representante do Brasil no Seminario^reali 
zado pela UNICEF, em Bellagio, Italia em 1964, fez a analise dos^aspectos técni-
cos e administrativos da protegao ao menor, inclusive consideragoos sobre a marcha 
de um projeto de lei que transitava pelo legislativo federal reformulando inteira-
mente as bases da política nacional do bem estar do menor, 

Nesse Interin, foi criada efetivamente, pela Lei 4.513 de 1,12,64,,a 
Fundagao do Bem-Estar do Menor, diretamente subordinada ao Presidente da Repúbli-
ca, cujos objetivos principáis sao de "formular e implantar a política nacional 
do bem estar do menor mediante estudc do problema plañejamento das solugoes, 
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orientagao e fiscalizagao das entidades que executam essa politica", 

A Fundagao do Bem-Estar do Menor^dá prioridade aos programas que visem 
a integragao do menor na comunidade, atraves da assistencia na propria familia e 
da colocacao familiar em lares substitutos", substituindo os velhos internatos. 

Tendo carater normative^ a FBEM subvencionará os orgaos regionais, esta 
duais, locáis e entidades privadas, sem contudo manter servigos proprios,a nao 
ser excepcionalmente. 

A estrutura tecnica administrativa prevista favorece a atuagao dos tee 
nicos e reduz a interferencia politica, garante a adaptagao dos programas a cada 
regiao do pais e a autonomia dos orgaos regionais e locáis. 

Â FBEM conta para a realizagao das suas atividades com os seguintes re 
cursos proprios assegurados por Lei; 

- todo o acervo do Servigo de Assistencia ao Menor (repartigao que a 
precedeuj 

- dotagoes orgamentarias e subvengoes da Uniao, dos Estados e dos Muni 
cipiosj 

- dotagoes de autarquías, de sociedades de economia mista, de pessoas 
físicas ou juridica.s nacionais ou extrangeiros 5 

- rendas eventuais, inclusive as resultantes da prestagao de servigos. 

No momento, decorridos, poneos meses da sua criagao, a FBEM cuida da 
complementacao da sua organizacac jurídica e social. 

PROTEGIO SOCIAL À FAMÍLIA 

Previdencia Social - Tendo suas raízes em 1923, quando forarti constituí 
das, por Lei, as primeiras Caixas de Aposentadoria 

e^Pensoes, a Previdencia Social se encontra atualmente consubstanciada na Lei Or-
ganica da PrevidenciaASocial, Lei ns 3.807 de 5 de setembro de I960, e no Regula-
mento Geral da Previdencia Social - Decreto ns 4-8.959 de 19 de setembro do mesmo 
ano. Nao obstante defeitos estruturais e funcionáis, se constituí elemento vali-

iw a ' / 

oso de protegao economico-social das classes trabalhadoras incluidas na sua area 
de agao, 

0 total de segurados ativos, em 30 de juriho de 1961, foi estimado, pelo 
Servigo Atuarial de 4,7 milhoes, distribuidos atraves seis Institutos, sendo^4 mi 
lhoes pertencentes aos tres principáis organismos: IAPI, IAPC e IAPETC. 0 numero 
de aposentados era, entao. de 550 mil e o de pensionistas, 668 mil, 0 total de 
pessoas protegidas, isto e, segurados mais dependentes, montava, naquela data, a 
nada menos de 13„3 milhoes, parcela consideravel da populacao urbana, cuja exis -
tencia depende em larga escala, cu, mesmo, no periodo de inatividade economica, 
exclusivamente das vantagens previdenciarias (12)» 

Para consecugao de suas finalidades os Institutos se obrigam as seguin-
tes prestagoes: auxilio-doenga, aposentador^, por invalidez, por velhice e por tem 
po de servigo, auxilio-natalidade, pensao, auxilio-reclusao, auxilio-funeral. Os 
valores destas prestagoes serao reajustados sempre que os Índices de salarios de 
contribuigao dos segurados ativos ultrapassarem em mais de 15% os do ultimo rea -
justamento. 

Quanto aos servigos assistenciais, a lei é vaga mas, de modo geral, to-
dos^os Institutos prestam a.ssistencia medica e hospitalar, cabendo o socorro de 
urgencia a urna organizagao comum a todos - 0 Servigo de Assistencia Medica Domici 
liar e de Urgencia (SAMDU), Oferecem tamben servigo social, em sentido restrito, 
j.sto e, a atividade exercida por Assistentes Sociais junto a individuos, grupos e 
a comunidade. 

A / M 

0 custeiq da Previdencia Social e feito por contribuigoes dos segurados 
(6 a do seu salario), das empresas onde trabalham (mesma percentagem) e pela 
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Uniao que participa com quantia igual a soma das contribuigoes anteriores, 

Os seus orgaos de administragao - Institutos de Aposentadoria e Pen-
soes dos Conerciarios, Ados Industriarlos, dos Bancarios, dos Ferroviarios e Em 
pregados em Servigos Públicos, dos Bmpregados em Transportes e Cargas e^dos Ma 
ritimos - sao dirigidos em regirae de colegiado, com representagao paritaria do 
Estado, dos segurados e das empresas, 

A 
Segundo dispositivo da Lei, a prestagao dos servigos, de acoído com 

as necessidades e conveniencias, podera ser feita em común, Esta formula^de 
comunidad© de servigos assistenciais, ainda em carater facultativo, dpvera ser 
no futuro, solugao obrigatoria0 Ainda nao se incluem entre os beneficiarios da 
Previdencia Social os domésticos e es trabalhadores rurais, embora para estes 
últimos a recente aprovaeao da lei conhecida por Lei Ferrari, assegure tgis be-
nefícioSo Esta lei, entretanto, aínda nao foi regulamentada e o grande onus 
que a sua aplicagao acarretara para a Previdencia vai dificultar, pbr certo a 
sua execugaoc , 

/ 

Abono Familiar - Cora a instituigao do Abono Familiar (Decreto-Lei n2 

3„200 de 19 de abril, de 19Al) regulamentaelo pelote 
creto n2 12.229¿ de 22 de abril de 1953, todas as familias económicamente de -
beis da populagao (renelinento inferior ao dobro do salario minimo) com pelo me 
nos 8 filhos menores de 18 anos, passaraia a ter direito a beneficio no valor, 
atualmente irrisorio de Cr|l00 mensais e mais Cr| 20 por filho excedente a oi-
to4 A procura deste beneficio, conforme se pode verificar no quadro abaixo, e 
videncia a pobreza dos que dele a.inda procuran fazer jus3 

&B0ND0 FAMILIAR' AS FAMILIAS NUMEROSAS 
FAMILIAS BENEFICIADAS 

Ano 

1950 

Norte Nordeste Leste 

26,, 533 

Centroeste 

1,535 

I960 

2„049 61c508 26,533 20,311 

NUMERO DE FILHOS POR NMA FAMILIA BENEFICIADA. 

8 9 10 11 12 

57.148 29a919 15«792 6,258 2,138 

Total 

111,936 

13 e mais 

691 

Tambera ao servidor público (Decreto n2 5,976 de 10 ele novembro de ^ 
1943) foi dadp un abono por filho menor independente do seu numero, Ao contra -
rio do abono as familias numerosas, o abono do funcionalismo publico tem sido re 
visto e aumentado e passou a incluir tamben a esposa„ 

f «* ^ 

Salario Familia - Sórnente en 1963, pela Lei ne 4a265,de 3 de outubro de 
1963, foi instituido o Salario-Familia no Brasil, que 

garante a todo chefe de familia registrado em qualquer Instituto ele Previdencia f, 
por filho menor de 14 anos, a importancia correspondente a 5$ sobre o salario mi-
nimo da regiao. Esta percentagem foi estipulada en carater experimental, para os 
3 primeiros anos de vigencia da lei0 

A ( 
Os desecntos familiares do imposto de rencla se constituem em outro xn -

strumento ele protegao social a familia, nórmente a da cías se media, 
~ / / . jíabitagao_Popular - "Gom, o. ritno rápido do crescimento demográfico e e~ 

conomico - especialmente acelerado ñas cidades, cu 
ja populagao aunentou ele 63% entre 1950 e 1960 - o déficit habitacional se vem a-
gravando0 Numa. populagao ele 75 milhoes ele habitantes, aquele déficit e estimado 
em cerca, ele 7 milhoes de unidades, atualmente, ou seja, as necessidades habitado 
nais ele raetade da populagao nacional." 

0 agravamento foi devido em parte ao inadecuado planejamento urbanísti-
co, face ao crescinento explosivo das cidades„ Poren, a causa principal reside 
na inflagao." 
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A. 

"As Caixas Económicas Federáis, os Institutos de Aposentadoria e Pen-
soes e a Fundagao^da Casa Popular tem concedido créditos a longo prazo para a 
compra de habitagoes pela classe operarla e media»" 

rj A „ 

"A disciplina, supervisao, controle e coordenagao dessa estrutura fi-
nanceira sao^confiados a -ama entidade nova; 0 BANCO NACIONALES HABITAQlO. Tra 
ta-se de orgao de direito publico, sob a jurisdigao do Ministerio da Fazenda, 
criada gela Lei ^330 de 21,8.64-» 0 seu capital sera integralizado com a ccn-
tribuigao de 1% sobre as folhas de pagamento das empresas sujeitas a desconteos 
para Institutos de Aposentadoria e Pensoes, Operara, ainda, com recursos ]árove 
nientes de depositos de entidades governamentals, de entidades integrantes do 
Sistema Financeiro, ou que resultem de operagoes realizadas pelo Banco/ou que a 
ele estejam diretamente vinculadas, E autorizado, ainda, a tomar emprestimos do 
exterior e nacionais, do grande vulto." 

Servicos de Assistencia a Familia - Nao existe no Brasil qualquer pro 
v r grama geral, especifico, de assis 

tencia a familia, como unidade* A familia e assistida por varias organizagoes 
que atuam em ámbito restrito^ou em esfera mais ampia, em fungao de problemas es-
peciáis: materno-infantis, médicos, etc^ Dentre estas se destaca a Legiao Brasi 
leira de Assistencia. 

Outras, se voltam_, apenaspara necessidades materiais de alimenta-
gao e vestuario ou restringem o seu atendimcnto av determinadas categorias da po-
gulagao, Muito poucas, se nao raras, se dedicara a sua assistencia integral, com 
enfase no fortalecimento e manutengao da familia como unidade social basica. 

Planjflcacao da Familia - So muito recentemente vem despertando gran-
des debates no Brasil, o probelma de limita 

gao da natalidade, mediante o controle consciente dos nascimentos, 0 assunto a-
inda se encontra no terreno especulativo e controversial„ Tratando-se de país 

r» x f / ** de grande extensao territorial, cujo problema demográfico e mais de distribuigao 
do que de volume populacional e de nagao tradicionalmente católica, a cpiestao e 
encarada com bastante reserva» atribuindo-se o seu debate mais a influencias da •* ' -i literatura alienígena, do "ue a necessidades reais. Ja existen, porem, alguna 
movimientos e iniciativas asoladas nesse sentido, tais como a Associagao Brasilei 
ra de Plañejamento da Familia, com^sede na Guanabara e filiáis em alguns Estados, 
urna Clínica de Orientagao de Controle da Natalidade^ em Sao Paulo, etc. 0 numero 
de adeptos entusiastas da. Planificagao Familiar esta, por sua vez, a aumentar. 

Educacao dos pai'̂  e adultos - Neste setor, merecem mengao as Associa-
goes de Pais e Mestres tendo sido a 1& 

délas criada em 1935 junto as escolas primarias do Rio de^Janeiro. Sao^atribui -
goes da A.P,M9 a organizagao de Circuios de Pa^s, com carater de formagao psico -
pedagógica e a formagao de animadores destes Círculos. Existem no Brasil, duas 
escolas de pais; no Rio e em Sao Paulo, respectivamente, que se destina®, a con -
stituirem-se em centros de documentagao, de ^reinamento e orientagao. 

0 Departamento Nacional da Crianga no seu programa com o FISI (UNICEF) 
deu inicio em 1951 a organizagao de Clubes de Maes juntos aos postos distribuido 
res de leite em po fornecido por aquele organismo internacional» Atualmente, es 
tes Clubes que ja atingem o ns de 1200,se espalham por todo o Brasil, funcionan-
do junto a diversos tipos de obras. Neles, a par de ensinamentos de artes domes 
ticas, as suas socias sao esclarecidas quanto aos seus deveres de esposas e maes, 
e aos cuidados e necessidades da crianga e do adolescente. Existem alguns Clubes 
de Pais, com idénticas finalidades. 

As organizagoes patronais de ámbito nacional - SESI (Servigo Social da 
Industria) e SESC (Servigo Social do Comercio), tambem desenvolvem atividades de 
grupo que congregara toda a familia do trabalhador, inclusive os adultos, com fi-
nalidades educativas e recreacionais e oferecem cursos diversos a seus beneficia 
rios0 
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ORGANIZAglO DE JOVENS 

; A. A 

t Alea das organizagoes que exercem influencia sobre a infancia e juven-
tudo ja citadas, principalmente quanto aos problemas educacionais, ha ainda a as_ 
sinalar os movimientos de forraagao da juventude, como o escotisno e o bandeirantis-
mo, bastante difundidos en todo o Brasil e a Associagao Cristao de Mogos em vari-
as capitais dos Estados, 

Ha organizagoes dirigidas pelos proprios jovens como as entidades estu-
dantis, dos diversos niveis de ensino, subvencionadas pelo Ministerio da Educagao 
e Cultura, sendo pricipais a Unlao Nacional dos Estudantes e a Uniao Metropolita-
na de Estudantes que no momento estao sendo recolocadas no seu lugar de lider dos 
legitimes anseioo e aspiragoes da mocidade estudiantil, sen os excessos que virihan 
sendo praticados nestes últimos anos anteriores a Revolugao de 31 de margo de 1964,•. 

Clubes 4-S (saber, sentir, saúde, servir) 

Ha no Brasil 574 clubes en 15 Estados, con 12*3.07 associados entre 10 e 
£0 anos, tendo cono silabólo o trevo de quatro follias, bastante conhecidos nos pa-
isas latino-americanosa 

Rodenos citar aínda os moviuentos da Agao Católica,como: Juventude Agrá*--
ria Católica (JAC) para o meio'rural; Juventude Operarla Católica (JOC) para o 
rneio urbano e Juventude Universitaria Católica (JUC) 

Por f±m¿ os Clubes de Jovens, recomendados pelo Departamento Nacional da 
Crianga cono sequoncia aos Cjubes de Maes, unas das atividades da Campanha Educati 
va citadas quando aqui tratados os problemas de saudet 

COLABORAQAO INTERNACIONAL 
A 

A medida que foram tratados os problemas e necessidades da infancia e de, 
juventude, foi igualmente citada a cooperagao internacicnal recebida pelo Brasil 
para o desenvolvimiento de programas en regóme de colaboragao0 

Sao os seguintes principáis orgaos de cooperagao internacional, operando 
no Brasil en projetos referentes a infancia e a juventude: 

UNICEF/FISI 

10 Servicos Básicos ele Saude* ° ív f f 
Cooperagao prestada a Fundagao do Servigo Especial de Saude Publica 
operando en 15 Unidades da Federagao no sentido do aperfeigoamento 
do pessoal técnico e auxiliar compreendendo médicos, enfermeiros , 
visitadores, inspetores sanitarios, etc, 

2» Saneamiento do Molo, 
Ainda en cooperagao con a FSESP, Estados e Preieituras Municipais, 
campaniia de fornecimento de agua para as localidades de mais de 
5 e 000 habitante s„ 

Treinamento de Enfermeiras, 
0 projeto e destinado a assistir a 18 Escolas de Auxiliares de En-
ferraagem... En 1964? 14 Escolas foram reorganizadas e equipadas e 
inclusive concedidas bolsas de estudos» 

4„ Controle da Tubérculose„ 
Programa para controle sistemático da tubertíuiose, numa populagao 
de 200 mil habitantes, no Estado do Rio Grande do Norte, inclusive 
fornecimento de equipamientos de laboratorio de radiología, etc. 

5, Lepra, , _ , 
UNICEF/FISI trouxe nos anos anteriores cooperagao a Campanlia Nacional 
Contra, a Lepra» 
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6. Catedra de Pediatría da Faculdade de Medicina de Recife, Pernambuco. 
Atraves do Departamento de Pediatria e Higiene da Crianga tem sido 
realizado com a cooperagao ÜNICEF/FISI um grande trabalho de expan-
sao dos servigos e treinamento do pessoal medico e auxiliar paraca-
tender, de preferencia, as necessidades da Regiao Nordeste do pais. 

7. Treinamento para tratomento de Ortoses. 
Em funcionamento em Sao Paulo, em cooperagao com a Associagao de As-
sistencia a Crianga Defeituosa, a cujos cursos tem previsto a fre -
quencia de bolsistas do Brasil e de outroá paises da America Latina. 

8. Treinamento de Professores do Ensino Primario. 
Este projeto destina-se ao aperfeigoamento do ensino primario, por 
meio do treinamento de professores em plañejamento educacional, ad-
ministragao escolar, supervisao e treinamento intensivo de novos 
professores. 

9. Educagao em Nutricao. 
Iniciado em 1965, no Estado da Paraiba (Nordeste) com a cooperagao 
do Ministerio e Secretaria de Saude, Educagao e Agricultura, com a 
participagao da FAO, WHO e UNICEF. 

10. Pesquisas, Dosenvolvimento e Testes de Alimentos Ricos em Proteinas. 

11. Servigo Social gara Criancas e Servigo Social Escolar. 
UNICEF/FISI esta cooperando para o aperfeigoamento dos servigos so-
ciais, principalmente pelo treinamento de pessoal, nos Estados de 
Goias e Pernambuco 

WHO - Organizapao Mundial de Saúde (QMS) 

*Atraves da OPAS (ORGANIZAQlO PANAMERICANA DE SAUDE) a QMS colabora em 
grande numero de importantes projetos de saude, inclusive nos díretamente liga-
dos aos problemas da infancia e juventudeB 

Ha ainda a assinalar, varias outras organizagoes internacionais de as-
sistencia externa, técnica e financeira. 

De grande significado para a educagao tem sido a ajuda internacional, 
traduzida em auxilios financeiros, doagoes, equipamentos, bolsas de cstudo. 

Origem dessa ajuda: FAO; IAEA; Fundo Especial das Nagoes Unidas USAID/Ponto 
IV; Alianga para o Progresso; UNESCO, UNICEF/FISIj Ford Foundation e Rockefeller 
Foundation. 

Por outro lado o Food for Peace e Peace Corps trouxeram valiosa ajuda 
em alimentos para Campanha de Merenda Escolar«, 

A t / A 
A assistencia técnica vem sendo assegurada no Brasil atraves de acor-

dos com: Nagoes Unidas e Organismos especializados; OEA, Missao Norte Americana 
de Assistencia Técnica (Ponto IV), Alianga Para o Progresso, 

A 
K Por outro lado, foram distribuidas bolsas de estudos em decorrencia de 

acordos e entendimentos de cooperagao técnica pelos seguintes paises: Estados 
Unidos, Suiga, Uniao das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bélgica, Austria, Es 
panha, Italia, Hungria, India, Alemanha, Franga, Argentina, Inglaterra, Checos -
lovaquia, México, Polonia, China, Japao, Suecia e Holanda. 
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CONSIDERAgSES GEMIS 

Ao concluirnos o presente Relatcrio que outro mérito nao tem, se nao 
o de urna simples enunciagao de dados, de maior ou raenor interesse na aprecia -
gao dos problemas e necessidades da infancia e juventude brasileiras, tentare-
mos, em breves palavras,relaciona~los cora o desenvolvimento nacional, apontando, 
o quanto possivel, os instrumentos de agao para que seja alcangado o grau de 
progresso social desejadog, 

0 ponto de partida para o'dosenvolvimentp, no Brasil, como nos de-
cíais países latino-americanos, foi a tomada de consciencia da real situagao de 
miseria, de atrazo material e espiritual era que sé achava mergulhada grande par 
te da populagao, enquanto outros povos mais felizes usufruiam o bem estar dos 
paises desenvolvidoso 

A / 

Partindo do pensamento uniforme, sobre as exigencias basicas da vida 
em que o hornera passou na segunda metade do secylo XX a ser considerado o maior 
patrimonio nacional, foi que o Brasil procurou.anular a sua inautenticidade de 
corrente da falta de manipulagao, por^experiencia propria, de primeira mao, na 
solugao dos seus problemas socio-economicos, realizando a viragem do centrifu-
gisrao em que vivia, para o centripetismo das polugoes verdadeiramente nacionais. 

A assinatura da Carta de Punta del Este foi, sera, duvida, o chamamento ge 
ral para a metódica- e progressiva moclificagao na estrutura socio-economica,- que 
havia de abrir os caminhos do desenvolvimiento aos paises latino-americanos. 

Era preciso ostabslecer planos a curto, medio e longo prazo para as re 
alizagoes politico-sociais em seu conjunto0 

Em 194§, o uoverno Brasileiro, fez um§ tentativa de plano conjunto pa-
ra solugao dos serioj problemas nacionais dé saude, alimentagao, transporte e e-
nergia, consubstanciada no PLANO SALTE, sem contudo atingir plenamento os seus 
objetivos, ja "por falta de apoio economico e pela falta de continuidade adminis 
trativa, 

~ * 

Varias outras iniciativas tem sido tomadas nesse sentido, nao so por 
parte do Gove.mo Poderal, como o Plano de MetasAdo Governo Juscelino Kubitschek, 
como ñas areas esiaduais o Plano de Agao do Governo de Sao Paulo 1959/63 e ou-
tras medidas para o desenvolvimento de areas limitadas como sejams a Superinten 
doncia do Plano de Valorizagao Economica da Amazonia (SPVEA), a Comissao do Vale 
do Rio Sao Francisco (CVRSF;, a Comissao de Valorizagao da Fronteira Sudoeste , 
planos regionais concebidos e realizados para atender a peculiaridades de cada 
regiao, alcangando apreciaveis frutos. 

/ / «s» 

E¡mbora,de carater regional, e digno de mengao especial o Plano Diretor 
da SUDENE, nao so porque abrange urna área territorial das mais extensas do mundo, 
submetidas a plano de desenvolvimento, corno porque tendo as características de 
plano integral, compreendendo todos os aspectos dos programas desenvolvimentista, 

A 

0 Plano Quinquenal da SUDENE corapoe-se de um grande conjunto de pro je -
tos destinados a,execugao da política economico-social da regiao, dentro dos me -
lhores padroes técnico-administrativos0 

Para atender ao imperativo nacional de geral coordenagao dos planos na-
cionais de desenvolvimento, foi criada em 1961 a Comissao Nacional de Planejamen-
to (COPLAN) com as seguintes finalidades: 

" a", reunir ou realizar estudos e levantamentos necessarios ao,plañejamen 
to 'plurianua.1 do desenvolvimento economico e social do país; 

b„ coordenar e harmonizar era planos^gerais e setoriais os programas e 
projetos elaborados por orgaos públicos e entidades particulares. 

gom o advento da Revolugao de,31 de margo de 1964, instalou-se no Bra-
sil um Governo que conduz os negocios públicos dentro de uro. sistema de providen-
cias baseado no rigor científico, no bom senso e na participagao da comunidade , 
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consubstanciado no PROGRAMA DE AQlO ECONOMICA DO GOVERNO - 1964/1966, no qual 
o povo brasileiro deposita fundadas esperangas. 

Finalmente, para encerrar e até para corrigir ou antes, para abran-
dar o otimismo ínato do relator deste trabalho, voltando de certa forma, aos 
problemas^da infancia e da juventude, daremos urna sintese das dificuldades pa-
ra execugao dos programas assistenciais ©m seu beneficio. 

Sao as seguintes as^principáis causas, as quais, por demais conheci-
das nao exigem maiores comentarios: 

a. desvalorizagao da moeda, tornando deficiente os recursos financei 
ros disponiveis; 

b. descontinuidade administrativa; 

c. deficiencia da infra estrutura dos orgaos de execugao; 

d. falta de planejamento ou planejamento inadequado para implantagao 
de obras assistenciais; 

e# multiplicidade de organismos trabalhando em programas idénticos, 
com dispersao de recursos e esforgos, sem coordenagao, com com -
portamento individualista e improdutivo; 

A / N / f, deficiencia de pessoal qualificado e ma utilizagao da técnica^ 

g, aparelhamento precario dos servigos de estatistica, dificultando 
o levantamento de dados para o conhecimento da realidade brasileira 
e avaliagao dos trabalhos realizados. 

Vale dizer que nao estamos superestimando os meios e modos para solu-
gao dos problemas assistenciais, pois, acreditamos^que o investimerito social-edu-
cagao e saude, como problemas de superestrutura, nao deve exceder a certo limite, 
para nao pezar demais sobre a infraestrutura do Pais, representada pela agricultu 
ra, industria, etc. o que poria em risco de desmoronamento de todo o arcabougo 
político-administrativo nacional. 



TABELA I 
2 Area; populaçao registrada; urbana e rural, e densidade por Km por regioes, no 

Brasil em i960 

Eegioes Area9em Populaçao registrada Densidade 
por Km2 

Populaçao 
rural io Eegioes Area9em 

Total Urbana Rural 
Densidade 
por Km2 

Populaçao 
rural io 

Norte 3.58I.I8O 2.6OI.519 983.278 I.6I8.24I 0,73 62,20 
Nordeste 965,652 i5.677.925 . 5.300.966 10.376.959 16,35 66,19 
Leste I.260.057 24.832.614 . i2.OOO.52O 12.477.794 19,40 50,91 
Sul 825.621 24.68O.42i i2.6l8.O32 12.062.399 29.89 48,87 
Centro-Oeste 1.879.455 3.006.866 I.O53.I06 1.953.760 1,60 64,98 

Total 8.5II.965 70.799»352 3i.955.902 38.439.153 8,38 54,29 

Compilada com dados do IBGB 



TABELá II 

Para 
Araapa 

N O R D E S T E 

Maranhâo 

COEFICIENTES DE MOR1 TALIDADE INFANTIL, : 

OBITOS 
R E G I 0 E S ANOS NASCIDOS MENOS DE 

VIVOS 1 ANO 

N O R T E 

Ronclonia 1959 16.661 3 e 505 
Acre I960 17.589 3.376 
Amazonas 1961 9.415 3.052 

Rio Branco 1962 16.565 3.079 

Piau£ 
Ce ara 
Rio Grande do Norte 

1959 
1960 

156.085 
168.382 

84.026 
90.566 

Paraiba 
Pernambuco 
Alagoas 
Fernando Noronha 

1961 
1962 

179,264 
182,970 

82,359 
88,112 

L E S T E 

Sergipe 
Bahia 
Minas Gérais 

1959 
1960 

497,035 
513,014 

60,763 
64,481 

Espirito Santo 
Rio de Janeiro 
Guanabara 

1961 
1962 

477,277 
439,643 

65,079 
53,082 

S U L 

Sao Paulo 
Parana 

1959 
1960 

772,068 
778,740 

64,246 
59,557 

Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 

1961 
1962 

797,054 
827,565 

62,390 
57,601 

CENTRO-OESTE 

Mato Grosso 
1959 
1960 

39,171 
39,922 

3,772 
3,609 

Goiass 
Brasilia 

1961 
1962 

41,132 
43,455 

4,511 
3,725 

COEFICIENTES DE MORTAL.INFANTIL 
1959 I960 I96I 

210,37 191,93 324,16 185,87 

538,33 537,86 459,42 481,56 

122,25 125,69 136,35 120,73 

83,21 76,47 78,27 69,60 

96,29 90,40 109,67 85,72 



TABELA III 

Regioes 
do Brasil 

Norte 
Nordeste 
Leste 
Sul 
Centro-Oeste 
Brasil 

ESTIMATIVA DA NATALIDADE 
HAS CI DOS VIVOS REGISTRADOS E ESTILLADOS 

PERCENTUAL DE REGISTRO 

HASOIDOS VIVOS 
Registrados, Estimados Diferenpa 

I6.565 
182.970 
527.096 
827.665 
43.455 

1.597.751 

106.905 
656.127 
919.977 
966.370 
118.417 
2.767.796 

90.340 
473.157 
392.881 
138.705 
74-962 

I.170.045 

Estimativa 
Populaeional 

2.773.000 
16.372.000 
26.162.000 
26.786.OOO 
3.176.000 
75.27i.OOO 

Servido de Estatística do 
Departamento Nacional da Crianga 

A N O 1 9 6 2 

N A T A L I D A D E * 
Nao 

Registrados 
Registrados (Estimados) Registrados 

15,4 
2 7 , 8 

57,2 
85.6 
36,6 
57.7 

84,5 
72.1 
42,7 
14,3 
63,3 
4 2 . 2 

5,9 
11,1 
20,1 
30,8 
13,6 
21,2 

Nao 
Registrados 
(Estimados) 

38,5 
40,0 

35.1 
36,0 
37.2 
36,7 



Regioes 

No rte 
Nordeste 
Leste 
Sul 
Centro-
Oeste 
Todo o 
País 

TABELá IV 
Distribuigao da renda "per capita" no Brasil 

em 1950 e I960 
Henda "per capita" no Brasil a prepos corrente , Valor em Polar - US$ 

1 9 5 0 I 9 6 0 
Cri „ Cri ^ 1 9 5 0 I 9 6 0 

1.000*000 Populapao "per capita" 1«000,000,00 Populapao "per capita" Livre Oficial Livre Oficial 

4.960,0 1.844.655 2.688,84 42.312,0 2.601,519 16.264,30 98,96 149,38 81,32 162,64 
24.794,6 12.494.477 1.984,44 203.755,0 15.677.995 12.996,20 66,15 110,25 64,98 129,96 
80.164,7 18.893.007 4.243,08 651.554,6 24.832.611 26.237,90 141,44 235,73 131,19 262,38 
106.064,2 I6.975.293 6.248,15 971.072,7 24.848.i94 39.080,20 208,27 347,12 195,40 390,80 

4.293,0 1.736.965 2.471,55 47.798,4 3.006.866 15.896,41 82,39 137,31 1 79,48 158,96 

220.276,5 52.924.997 4.162,00 1.916.492,7 7O.967.l85 27.005,30 138,73 231,22 130,50 261,00 

Compilada com dados da Fundagao Getùlio Vargas 



T A B E I A V 

Loitos existentes ñas diferentes Eegioes do Brasil 
em 31/12/1959 

L E I T O S M S T E N T E S 

Segundo a finalidade 
Especializados 

Gérais trau-
mato- obste- doenças 

neuro 
pedia- psiqui- tuber-Por 

trau-
mato- obste- doenças 

neuro 
pedia- psiqui- tuber-

Begioes Total îJe 1000 oirur-^ia logia tricia trans tria atria culose CEI ! 
tí 1 
0); 

1 i cancer outros 

Norte 7 e 240 I.723 os 66 1.077 45 491 45 331 651 779 2.641 23 118 

Nordeste 23»644 4.977 0,32 2.892 576 3.903 274 1.011 4.328 2.350 1.897 146 984 

Lesto 86.104 22.029 0,88 9.923 2.257 6.339 855 3.984 I7.II5 10.807 8.095 641 4.O62 

Sul 110.604 33.848 1,37 12.050 '2.180 8.133 I» 696 5»919 23.184 11.026 7 «291 537 4-740 

Centro-
Oeste 

5-627 2.O87 0,69 811 46 442 33 320 426 264 1.231 52 215 

Total 233.503 64.664 0,91 26.596 5.104 19«308 2*903 11.628 45.704 25.226 20.852 1.399 10.119 

3,3 leitos por 1.000 (tèdas as especialidades e gérais)» 

Compilada com dados do I B G E . 



TABELá VI 
Abastecimento de agua e esgôtos sanitarios no Brasil em 3l/l2/Í958 

Municipios Brasileiros em 3l/l2/l958 
com abastecimento de égua com ósgótos 

Unidades da Ne de Ne de Ne de Ne de Domicilios 
Pedoraçc.o Total Munie» Predios Munie. Predios Registrados 

Rondonia 2 2 1.235 2 983 17.066 
Acre 7 — — — - 29.323 
Amazonas 44 13 15.182 3 16.926 124.079 
Rio Branco 2 2 750 1 - 4.843 
Parâ 59 23 29.624 • 12 20.994 261.764 
Amapa 5 4 763 1 3.774 11.591 
Maranhao 90 5 10.244 3 4.749 47C.245 
Piaui 71 il 2.882 4 - 220.831 
Ceara 144 33 20.431 6 29.487 582.739 
Rio Grande do Sorto 81 11 . 15.144 1 3.949 214.949 
Paraiba Si 19 19.607 13 II.707 373.493 
Pernambuco 102 50 64.398 28 34.387 8H.405 
Alagoas 56 19 I8086O 21 18.592 251,986 
Sergipc 61 .10 10.545 5 11.130 157.099 
Bahia 194 55 57.999 51 27.968 1.151.867 
Minas Gorais 485 407 3H0I71 300 247.144 1.770.345 
Espirito Santo 40 33 32.984 23 18.455 206.927 
Rio de Janeiro 61 58 167.911 53 160.432 656.147 
Guanr. oara 1 1 284.693 1 233.641 714.145 
Sao Paulo 435 308 924.681 214 1 883.691 2.631.506 
Paranê 162 50 61.620 19 41.997 -

Santa. Catarina 106 18 26.054 27 14.300 383.793 
Rio Grande do Sul 118 73 236.666 32 77.919 1.026.778 
Mato Grosso 64 19 16.567 13 11.635 163.283 
GoiSs 179 25 10.309 51 4.155 379.597 

Total 2.630 1 = 249 2.271.234 884 1.869.118 12.615.797 

Faltam os dados de registro de domicilio.? no Estado do Paraná» 
nom-oilada com dados do IBGE. 



CONFERENCIA LATINO AMERICANA SOBRE A INFANCIA E A JUVENTUDE 

NO DESENVOLVIMIENTO NACIONAL 

Resumo do trabalho apresentado por Getulio Lima Junior, Delegado do Brasil 

Breves dados geográficos; Conta o Brasil cora a superficie de 8„511„965 
quilómetros quadrados, sendo 3/8 de planicies e 5/8 de térras altas, 

.» ? t 0 clima de modo geral e quente, tropical,, A temperatura media anual e 
de 22- C, sendo o clima temperado„ 

Dados demográficos; Total da populagao segundo o Censo de I960: 
70.799.352, sendo a densidade demografica muito irregular, apresentando as se-
guintes variagoes, segundo.as regioes fisiograficas, de 0,73 habs. no norte, a 
29,89 habs, no sul, dando era media, para o Pais: 8,38 habs, por quilómetro qua 
drado. 

0 crescimento natural da populagao é anualmente na ordem de 3„3%o 
' A 

A taxa media de natalidade que era de cerca de 40 por mil habitantes, 
em I960 conserva-se ainda elevada em todo o pais, com ligeiras diferengas, se-
gundo as regioes fisiograficas, 

A Mortalidade: Na ausencia de dados definitivos mais recentes, estima-se I, . . . , A 7 
que a taxa bruta de mortalidade esteja em torno de 13 a 14 por mil habitantes, 

Mortalidade Infantil: Conquanto as taxas oficiáis conhecidas para 1962 
sejam de 136, 13 por mil nascidos vivos, tendo em vista, porera, a evasao no re 
gistro civil de^nascimentos, estima-se que em geral, eia seja bera menor, como 
ocorre ñas regioes sul e centro-oeste do pais. 

A Esperanca de Vida ao Nascer: E que era em 1940/50 de 32 a 43,7 deve 
ser atualmente de 53 a 55 anos, segundo estimativa, 

/ « / / Movimentos migratorios: Sao comuns no interior do pais, cujo fluxo e 
da zona rural para a zona urbana, 

A 
Renda "per capita": De acordo com tabela apresentada, os valores da 

renda per capita nacional teem grandes variagoes, conforme as regioes, indo de 
Crf>42„3l2 no norte a Cr$971.072 no sul. 

Habitacao: Teoricamente, haveria simplesmente um deficit de 1 milhao 
de domicilios particulares, entretanto, com a inadiavel substituigao de barra-
eos, cortigos, mocambos e outras habitagoes anti-higienicas esse deficit sobe 
a mais de 3 milhoes. 

Exame dos problemas mais importantes era materia de Saúde em geral 
e especialmente dos relacionados com a Protegao a Infancia e Ju -

ventude 
A fi P fi fi 

Assistencia Medica: E insuficiente o numero de médicos e de outros pro 
fissionais para os servigos médicos, hospitalares e sanitarios, A carencia e 
tanto quantitativa como qualitativa, agravada ainda pela ma distribuigao geo -
grafica dos técnicos de saude que, em geral, se concentrarli nos grandes centros, 

Enquanto o Brasil dispoe em media de 4.1 médicos por 10 mil habitantes, 
a Argentina, Uruguai e os Estados Unidos da America do Norte contam com mais de 
10 por 10 rail habitantes. 0 problema e o mesmo quanto a Enfermagem. 

no 0 Ministerio da Saude, tem procurado dar solugâo à falta de médicos 
interior do pais, garantindo a permanencia dos mesmos, mediante pagamento de sa 
lario e dando outras condicoes favoraveis de fixaeao» 
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Assistertela Hospitalar; Ocorre com a assistencia hospitalar o mesmo^fe-
nomeno«, E insuficiente e mal distribuida a rede de hospitais, havendo em media 
3.3 leitos por mil habitantes para todas as especialidades. 

~ ~ r 
Alimentacaoi De modo geral, a alimentagao do povo brasileiro e pobre de 

alimentos protetores: proteínas, especialmente as de^origem animal -, bem como de 
lipidios, vitaminas e de sais minerais„ Em media, nao atinge a 2.500 calorías, 
havendo' grandes variagoes segundo as regioes fisiograficas e as carnadas sociais. 

/ f u 
Sanearaento Basico: 0 abastecimento de agua e remogao dos dejetos humanos 

sao 2 grandes problemas sanitarios. Calcula-se que 100 milhoes de pessoas vivam 
sem agua encanada, em toda a America Latina. Dos 2,630 municipios brasileiros 
existentes em 1958, apenas 1249 47,5% possuiam o abastecimento de agua e so 18% 
dos domicilios eram servidos por abastecimento de agua. Essa situacao concorre 
para a manutengao de doencas transmissiveis, do aparelho digestivo, com elevados 
coeficientes de morbidade e mortalidade. 

Problemas de Morbidade e Mortalidades Prevalecerá, no Brasil as doengas 
transmissiveis sobre as degenerativas. As endemias rurais comproraetem a saude 
de milhoes de habitantes e retardara a marcha do progresso de grandes areas^ do 
pais. Dessas, citaremos? a Malaria como um dos mais graves problemas, porem , 
em via de erradicagao; a Esquistossomose com Índices de infestagao bastante ele 
vados, A Tuberculoso, a Lepra e a Varióla sao doengas sobre as quais vai sendo 
possivel estabelecer-se o desejado controle sanitario. 

Desnutricao: Em síntese, o Relatório do Departamento Nacional da Crianga 
ao III Seminario Inter-Americano de Alimentagao Petropolis - Brasil 1965, con -
clui que e baixa a cota de proteínas de origem animal: carne, leite, ovos¿ por 
serem alimentos caros e de produgao insuficiente. Agravara ainda a situagao as 
dificuldades de transporte e armazenamento, 

Doenc-as Infecciosas e Parasitarias: Segundo estudos realizados, sao as ••"••-• 1 • ———— - ¡> o * maiores responsaveis pelo obituario infantil. 
« / A / 

Modificacoes da Estrutura Socio-Economica do Pais e seus Reflexos na Vi-
da Familiar 

? ? / ? 

De pais tradicionalmente agricola, entrou o Brasil, ñas ultimas decadas, 
em processo de industrializagao acelerado e de desordenada urbanizagao» Esta 
transformacao provoca profundas modificagoes na estrutura socio-economica do pa-
ís, vindo a alterar urât enorme escala de valores sobre os quais repousava a fami 
lia brasileira quanto a sua estrutura e fungoes. 

Os meios de comunicagao de massas e as crescentes facilidades de trans -
porte abrem para a populagao rural, ate entao concentrada em núcleos isolados e 
dispersos, novas perspectivas de vida. Contingentes de migrantes se deslocam do 
campo para as cidades, atraídos pelo eco do progresso dos grandes centros e dos 
florescentes parques industriáis, agravando sobremodo os problemas urbanos. As 
novas condigoes criadas exigem mudancas ñas formas e estilo de vida industriáis 
e coletivos, de indole conservadora e patriarcal, torna-se, bruscamente, em 
igualitaria, assumindo todos os membros responsabilidades financeiras para o seu 
sustento e adquirindo cada um deles, crescente emancipagao. Reformulam-se valo-
res , 

A ~ 
Por outro lado, os fenomenos de ascensao social evidenciara um esforgo ge 

neralizado para a conquista de niveis mais altos no escalonamento social, com a-
centuada supervalorizagao dos bens materiais em detrimento dos valores éticos e 
espirituais, 

A 
Em meio aos conflitos de ordem economica, cultural e psico-social 3ue a-

companhara a mobilidade^horizontal e vertical da sociedade, os jovens sao desper-
tados para novos interesses e apresentam solicitacoes que nao encontram resposta 
no grupo farailiar, tornando-se-lhes difícil "elaborar urna escala de valores e um 
plano de vida baseado em ideáis preciaos e significativos." 
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Protegao Social a^Familia; Nao existente no Brasil qualquer programa ge-
ral, especifico de assistencia a familia como unidade. E ela assistida por va -
rias organizacoes que atuam em ámbito restrito ou em esfera mais ampia em fungao 
de problema^ especiáis e de determinacLs categorías da populagao. Muito poucas 
se dedicara a sua assistencia integral com enfase no fortalecimento e manutengao 
da familia como unidade social basica. 

Gomo instrumento legáis de protegao a familia, conquanto de agao indire-
ta, se incluemt 

\ A f a/ A Previdencia Social que, atraves de 7 Institutos de Aposentadorias e 
PensoeSAse obriga a prestagoes de auxilio-doenga, aposentadoria por 
invalides, por velhice e gor tempo de servigo, auxilio-natalidade,pen 
sao auxilio-reclusao, auxilio-funeral dos seus associados, extendendo 
a assistencia medica e hospitalar aos beneficiarios dependentes daque 
les5 Ainda nao se incluem entre os beneficiarios da Previdencia os 
domésticos e os trabalhadores rurais; 

b) 0 Abono Familiar para as familias numerosas, com ^elo menos 8 filhos 
menores de 18 anos, cujo valor e atualmente irrisorio» Recebe tambem 
o servidor publico uní abono por filho menor e pela esposa cujo 
valor tem sido revisto e aumentado: 

0 Salario Familia desde 1963¿ todo o chefe de familia registrado em 
qualqueraInstituto de Previdencia recebe, por filho menor de ~LU anos, 
a importancia correspondente a 5% sobre o salario mínimo da regiao» 

T ~ A * 
Planificacao da Familia; No Brasil, so muito recentemente vem o assunto 

despertando debates,, encontrando-se ainda no terreno especulativo e controversi-
al, existindo, porem, iniciativas isoladas e o numero de adeptos entusiastas 
cresce dia a dia. 

Alimentos Ricos em Proteínas- Nutricao; Sao aqui assinaladas mais urna 
vez as deficiencias alimentares, especialmente as de origem proteica,,salientan 
do-se que embora o Brasil^ocupe um dos primeiros lugares dentre os gaises de 
maior rebanlio, no mundo, e insuficiente o consumo de carne e produgao de leite, 
para cobrir as necessidades alimentares da populagao» Estima-se que haja um de 
ficit de 11 milhoes de litros diarios de leite. 

Durante 12 anos, a partir de 1960, o Brasil recebeu do^FISI 555 mil to-
neladas de leite em po0 Recebe no momento, grandes partidas desse produto dos 
Alimentos Para a Paz. 

«W \ A Aspectos da Educacao Nacional e Atitudes em Relacao a Infancia e a Juven-
tude em geral. 

A Educagao tem constituido no Brasil um constante desafio aos poderes pu 
blicos sobre os quais para a responsabilidade de sua solugao. 

A vasta extensao territorial, a baixa densidade demográfica, a subnutri-
gao, a deficiencia de recursos materiais e de pessoal qualificado, a convocagao 
prematura do menor para o trabalho, especialmente o agricola, sao aspectos que 
dificultam a marcha dos programas de educagao e a deficiencia de dados estatis -
ticos, impedem urna real avaliagao dos seus resultados. 

fi ~ ? 
f Analise da Educacao Pre-Bscolar; No balango entre as criangas em idade 

pre-escolar estimadas em 12<,175i,294 e o numero de escolas maternais e jardins de 
infancia existentes, resulta um déficit cerca de 5 milhoes e meio de criangas 
sem esses cuidados educacionais, 
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Foi para remediar essa situagao que o Diretor Geral do Departamento•Na-
cional da Crianga^ do Ministerio da Saude, como Delegado do Brasil, apresentou 
recentemente, m ultima reuniao da -Tunta Executiva do FISI, era Nova York, um 
plano de emergencia educativo-social p assistencial a ser posto em pratica em 
todo o país, cora a colaboragao das igrejas. Serao construidos galpoes simples, 
junto aos templos^e obras assistenciais, para receber criangas de 2 a 6 anos, 
dando-lhes assistencia alimentar, medica e social, preparando-as para o ingresso 
na escola pr ima ría „ 

S ~ t f A ^ 
Analise_ da Educacao Primaria; Ha no Brasil cerca de 14 milhoes e 200 mil 

criangas"^e~^7Í4- anos, Em 1961 estavam matriculadas ñas escolas primarias apro-
ximadamente 7 milhoes de criangas» 

Concorrem para o déficit escolar os seguintes principáis fatores; aulas 
descurta duracao,_por falta de locáis, as escolas funcionara em 3 ate 4 turnos 
diarios| instalacoes e eeuipamentos deficientes; precario preparo do pessoal e 
professores posto que 46% dos docentes nao tem preparagao adequada. No^decorrer 
do ano letivo, 14$ dos alunos abandonara as aulas; dos que ficam, 3£,7 sao repro-
vados;^de cada 10 criangas que iniciam o curso primario, 4 chegam a 2- serie, 3 
a 3a serie e, apenas 2 atingem a 4a serie. 

A escolaridade media, nao alcangou, no Brasil em 1959/60 a 2 anos. 
r Ensino Medio; Ginasial, Normal e Industrial, Agrícola e Comercial. 

0 ensino secundario compreende 2 ciclos: o básico de 4 anos; - Ginasial 
ou a Escola Industrial e o Colegial de 3 anos de duragao, que prepara para to -
dos os cursos universitarios, 0 Normal prepara professores primarios e o Pro -
fissional para o comercio a industria etc. 

De 40 alunos que se graduam na 4- serie primaria, 22 matriculam-se no 
curso ginasial. Dos 5,5 alunos que concluem o 22 ciclo, apenas 2,3 se matricu 
lam no curso superior. 

-» / A Ensino Superior: E incontestavel o esforco que se vem fazendo no senti-
- J ' rj ^ RV 

do da formulagao da concepgao brasileira de Universidade e sua democratizagao . 
0 Brasil possui hoje 33 Universidades compreendendo 400 Facultades. Era 1962,en 
contravam-se matriculados 100,338 alunos dos quais 53.094 em escolas oficiáis e 
47,244 em particulares,, A taxa de diplomados em cursos superiores e de L̂ .5 por 
10 mil^habitantes enquanto na Argentina e de 46,nos Estados Unidos da America do 
Norte e de 145. 

/ A Saude e Assistencia. 

Contem o trabalho a descrigao do plano de atividades para 1965, agresen-
tado pelo Ministro de Estado, dos 8 principáis orgaos do Ministerio da Saude. 

Serao citados, simplesmente,^as principáis atividades do Departamento Na 
cional da Crianga, por tratar-se de orgao especializado no campo da protegao da 
maternidade, día infancia e da adolescencia. 

Departamento Nacional da Crjanea 

Ao Departamento Nacional da Crianga (DNCr) cabe a coordenacao^de todas as 
atividades nacionais em favor da Maternidade da infancia e da adolescencia, según 
do o Decreto-Lei n^ 2,024 de 17 de fevereiro de 1940, 

Destacara-se no programa de trabalho para 1965, as seguintes atividades em 
realizagao em todo o pais, com a participaoao das 7 Delegadas Federáis da Crian-
ga (orgaos regionais) e do Instituto Fernandos Figueira (IFF) órgao de estudos 
bio-medico-sociais no campo da protegao materno--infantil; ampliagao da campanha e 
ducativa, por internedio dos Clubes de Maes, de Pais e Jovens; estudos do aprovei 



tamento do leite em po desnatado em criangas desde recem-nascidas, como solugao 
economica, muito conveniente aos paises de fraca economía. Esses estudos que 
estao sendo realizados em ambiente hospitalar marcham para conclusoes definiti-
vas e francamente favoraveis. ^Por outro lado, o DNCr esta estimulando a criagao 
no nordeste do pais de novas fabricas de leite em po para fins assistenciais, a 
funcionar ñas mesmas bases da que existe no sul, em Pelotas, no Estado do Rio 
Grande do Sul, em plena atividade, cuja fundagao obedeceu a um plano de coopera-
gao em que o Governo local ofereceu a area para a construgao, o Governo Federal 
construiu e o FISI doou o equipamento. 

Iniciativa Particular e Orgaos Para-Estatais; 

No decorrer do trabalho, foi a cada momento destacada a cooperagao priva 
da na solugao dos problemas da Infancia e Juventude, no entanto merece mengao es 
pecial a Legiao Brasileira de Assistencia (LBA)„ A LBA e uma prestigiosa entida 
de de exten^ao nacional, a servigo da maternidade e da infancia, tendo por base 
a protegao a familia. Tem como Presidente de Honra a Senhora do Presidente da 
República, sendo dirigida por um Presidente, eleito pelo Conselho Deliberativo. 
Os recursos de manutengao provem de duas fontes principáis: 0,5/¿ pago pelos em-
pregadores sobre a folha mensal de pagamento dos empregados e cota igual do Go-
verno da Uniao. 

Organizacoes de Joyens: 
p P 

Alem do escotismo e bandeirantismo, bastante difundidos no Brasil, ha 
ainda a assínalar as organizagoes estudantis, os movimentos da Agao Católica 
como sejarn: Juventude Agraria^, Juventude Operaría e Juventude Universitaria. Os 
Clubes 4 S (saber, sentir, saude, servir) e os Clubes de Jovens. 

Colaboracao Internacional: 

A colaboracao internacional foi citada a medida que foram tratadas as ~ ^ p 1 ~ i questoes de educagao e saude, no entanto, merece especial mengao a UNICEF/FISI 
em 11 programas de cooperagao, tanto no campo da Saude, no da Educagao, como no 
de Servigo Social. 

Consideracoes Geraiss 
A P 

Para concluir, o autor aproveitou este capitulo de carater geral, para 
abordar certos assuntos que nao haviam sido incluidos no^texto do trabalho como 
sejam: a concientizagao, por parte do Brasil e demais paises latino-americanos 
da real situacao social, face ao Desenvolvimento Nacional; a necessidade de pía 
nejar a longo, medio e curto prazo para todas realizagoes nacionais^ Nesse sen 
tido, foram mencionados: o Plano SALTE, o Plano da Valorizagao Economica da Ama 
zonia, o da Comissao do Vale do Sao Francisco, especialmente o Plano Diretor da 
SUDENE (Superintendencia do Desenvolvimento Nordeste). 

Encontram-se ainda ai expostos as principais^dificuldades para a execu-
gao dos programas assistenciais, em beneficio da Infancia e da Juventude. 


