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TEXTO DE HENRIQUET A BRIGGS 
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o ensino ~ um programa que começa com a infância e vai até atingir a tecnologia 

·A educação 

para o Brasil 
. mais forte 

38 
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A educação no Estado do Rio encon
tra-se numa fase de soerguimento, 
graças aos esforços que vêm sendo 
desenvolvidos, não só pelo gpverna
rlor do Estado, sr. Geremias Fontes 
mas, também, pelo govêrno Federal. 
Recentemente, em exposiçã<;> que fêz 
perante a IV Conferência Nacional de _ 
Educação, expllcava o professor Ge
raldo Montedônio Bezerra de Mene
zes que o problema educacional na
quele importante Estado está a ca
minho de soluções práticas animado
ras, embora a luta parll a obtenção 
dêsses resultados tenha sido grande 
até aqui. Mas, como admite o prof. 
Bezerra de Menezes, nada se conse
gue sem trabalho, e muito trabalho. 
Na palestra que fêz perante os inte
grantes da IV Conferência Nacional 
de Educação, dizia o professor: 

"Nesta exposição sumária sôbre a 
educação no Estado do Rio de Janei
ro, peço vênia para lembrar uma 
advertência do insigne Padre José de 
Vasconcelos, do egrégio Conselho Fe
deral de Educação: "O prQgresso da 
educação não deve julgar-se nem exi
bir-se exclusivamente na base de 
números alegres, pois precisamos 
atentar para a qualidade do ensino 
que se ministra nas escolas." 
· Em seguida, passa o professor Be

zerra de Menezes a lembrar que a 
matricula nos estabelecimentos de 
ensino no Estado do Rio é a seguin
te: 

Primário 655.032 - 70 % ; Médio -
176.150 - 20%; Superior - 13.979 -
2%. A população fluminense foi es
timada pelo I.B.G.E., em julho de 
1968 em 4.505.938 habitantes. Na 
fai '\a etária de 7 a 14 anos, a popu
lação é estimada em 957.986 e a ma
trícula nos estabelecimentos ofici
ais do Estado, nos municipais e nos 
particulares vai a 776.639, o que cor
responde, nessa faixa 81% da popu
lação escolarizável. Contamos com 
esfôrço conjugado da União. do Es
tado, dos Municípios, bem assim da 
iniciativa particular. Nestes cinco 
meses de 1969, foram construídas e 
totalmente equipadas 470 salas de 
aula. O fato, por si, bastaria para 
enaltecer a obra, realmente admirá
vel, do Govêrno Fluminense, à fren
te do qual se encontra um governan
te de visão ampla senhor Jeremias 
de Mattos Fontes. Só de uma feita, 
fevereiro, realizamos a compra de 
carteiras e mobiliário ein geral, 
para 400 salas de aula. Note-se que, 
através do Plano Nacional de Edu
cação, está previsto o recebimento 
da contribuição federal de NCr$ 

490.000 e Duque de Caxias S 
habitantes. Nesta região, no cc 
ano, foram --nomeados ·1.350 1 
sôres pririlál'ios, o' que, tradu. 
têrmos claros., o esfôrço go 
mental no sentido da escolari 
Eis as matrículas no grau st 
em 1968: total - 13.396; rêdE 
ral, 9.432; particular - 3.817; 
dual - 249 e municipal 478. 65 
alunos matriculados no segur 
elo do curso médio não ing1 
no grau superior. Os cursos d 
~uperior 'são os seguintes: Fi 
7; Direito - 5; Medicina - Od< 
g~a - 2; Engenharia - 3; Arq 
ra - 1; Serviço Social - 2; V e· 
ria - 2; Ciências Econômicas 
Enfermagem- 1. Farmác-ia:- 1 
demia Militar - 1; Engenhari 
restal' - 1; Metalurgia - 1; Bibli 
nomia - 1. Os cursos menci( 
pertencem à Universidade F 
Fluminense, à Universidade 
do Brasil e a unidades"isolada 
fim, u.ma observação: im] 
máxim.t._ no . .Bstado do Rio de 
ro, -a evolução de um sistema 
sino médio excessivamente ab 
para outro, mais objetivo, de 
tação profissional. É urgente 
culação do ensino do segund( 
ao processo de desenvolvime 
que não sign:1'ica subordin~ 
monismo econômico. Ciência, 
ra, _técnica; economia, educaçi 
uma palavra, o de~envolviJ 
deve estar impregnado de " 
nismo ". s~m o qual não teria 
do a afirmação da "Populorm 
gressio" de que a educação co 
o primeiro objetivo de um ~pl1 
desenvolvi1Xlento in~egral do h 

\il é correlato ,ao desenvolvimen 
~idário de todos os homens. Pa 
tar distorções, unilateralisn 

-:-limitações conceituais, i n c I u 
quanto à concepção de culturl 
salte-se a necessid~de de dar 
mente aos educandos canse 
dos valôres espirituais e mor~ 
sua dignidade ' humana, de st 
ponsabiljdade e "progressiva 
determiriação, convertendo-O! 
sujeitos -do seu p'ri_óprio desen 
mento". Neste sentido é que s 
cessa o esfôrco de sua incorp( 
à comun-idade, despertando-] 
senso de solidariedade hu 
f:rro haveria se reduzíssemos : 
cação a uma "inversão produ 
com abstração de completa f , 
ção pessoal, imprescindível a ( 
estabeleça no convívio human 
clima de justisa, compreen! 
paz". · 
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490.000 e Duque de Caxias 350.000 
habitantes. Nesta região, no corrente 
ano, foram. nomeados ·1.350 profes
sôres primários, o' que' traduz, em . 
têrmos claros.., o esfôrço governa
mental no sentido da escolarização. 

, Eis as matriculas no grau superior 
em 1968: total - 13.396; rêde fede
ral, 9.432; particular - 3.817; esta
dual- 249 e municipal 478. 65% dos 
alunos matriculados no segundo ci
clo do curso médio não ingressam 
no grau superior. Os cursos de grau 
~uperior 'são os seguintes: Filosofia 
7; Direito- 5; Medicina • Odontolo
g~a - 2; Engenharia • 3; Arquitet.u
ra - 1; Serviço Social - 2; Veteriná
ria - 2; Ciências Econômicas • 4; 
Enfermagem - 1. Fàrmácia • 1; Aca
demia Militar - 1; Engenharia Flo
restal- 1; .Metalurgia • 1; Biblioteco
nomia - 1. Os cursos mencionados 
pertencem à Universidade Federal 
Fluminense, à Universidade Rural 
do Brasil e a unidades ·isoladas. Por 
fim, uma observação: impõe-se, 
máxim.__no .E:stado do Rio de Janei
ro, a evolução de um sistema de en
sino médio excessivamente abstrato. 
para outro, mais objetivo, de orien
tação profissional. ·É urgente a vin
culação do ensino do segundo ciclo 
ao processo de desenvolvimento, o 
que não sign:fica subordiná-lo ao 
monismo econômico. Ciência, cultu
ra, .técnica, economia, educação, em 
uma palavra, o de~envolvimento, 
deve estar impregnado de "huma
nismo", s~m o qual não teria senti
do a afirmação da "Populorum Pro· 
gressio" de que a educação constitui 
o primeiro objetivo de um ... plano de 
desenvolvimento in~egral do homem 

Ql ~ correlato :ao desenvolvimento so
.'Udário de todos os homens. Para evi

tar distorções, .unilateralismo ou 
-:-limitações conceituais, i n c 1 u s i v e, 
quanto à corieepção de cultura, res
salte-se a necessidade de dar igual- . 

I mente aos educandos consciência 
dos valôres espirituais e morais, de 
sua dignidade ' humana, de sua res
ponsabiljdade e "progressiva auto
determinação, convertendo-os em 
sujeitos· -do seu p~óprio desenvolvi
mento". Neste sentido é que se pro
cessa o esfôrco de sua incorporação 
à comunidade, despertando-lhe o 
senso de solidariedade humana. 
:f:rro haveria se reduzíssemos a edu
cação a uma "inversão produtiva" , 
com abstração de completa forma
ção pessoal, imprescindível a que se 
estabeleça no convívio humano um 
clima de justi~a, compreensão e 
paz"·. · 



Estado da Ria investe mais na cultura . -· 

3.800.000,00. A contribuição do Es-
tado foi da ordem de NCr$ ..... . 
8.800.000,00. Os recursos da Educa
ção são aplicados dentro de um pla
no racional e eficiente, atento ao 
nosso contexto social, às suas pecu
liaridades e exigências sem injun-
.Ções estranhas aos interêsses do en
sino, tendo em conta, exclusivamen~ 
te, as reais necessidades do Estado. 
Acentue-se que o egrégio Conselho 
Estadual de Eduotrção não nos tem 
faltado com as suas luzes e contri
bu- ção. Participa desta Conferência 
o seu ilustre Presidente, Professor 
Luiz de Gonzaga Malheiros, alta
mente credenciado e com larga ei
perilência no campo educacional. Dos 
nossos 487 estabelecimentos de grau 
médio .271, ou sejam 56%, possuem 
soment~ o primeiro ciclo e 216, isto 
é, 44%, mantém o primeiro e segun
do ciclos. Todos os 63 municípios 
do Estado do Rio de Janeiro pos
suem estabelecimentos de ensino 
médio. Há o segundo ciclo em 56 
municípios. Portanto, sete apenas 
não contam com estabelecimentos 
de ensino de · grau médio em segun- · 
do ciclo. Tais dados são significati
vos se considerarmos que, em 1965, 
dos 3.965 municípios brasileiros so
mente 888 possuíam estabel>ecimen:. 
tos de ensino médio com o segundo 
ciclo; menos pois . de 22%. No pri
meiro ciclo, existem, no Estaclo, 501 
cursos nos estabelecimentos de ní
vel médio, assim distribuídos: 305 
ginásios secundários, 107 comer
ciais, 18 industriais, 3 agrícolas, 1 pO
li'valente, 6 vkacionais, um de eco
nomia doméstica, um de auxiliar de 
enfermagem, pm eletrônico e um de 
seminário. Não há no Estado do 
Rio de J anejro curso de Ensino 
Normal de primeiro ciclo. Está sen
do construído grande estabelecimen
to de ensino vocacional em São 
Gonçalo, e esperamos ver concluído 
até março de 1970. Foram criados 
e estão com construção p-rogramada 
para 1969 dois outros estabeleci
mentos do mesmo tipo em Nilópolis 
e São João de Meriti. A matrícula 
do segundo ciCio de grau médio 
atingiu, em 1968, o total de 40.443 
alunos: 74% das matrículas encon
tram-se na rêde particular - 29.969; 
e os 261% restantes.' estão distribuí
dos na seguinte proporção: 18% na 

rêde estadual, 5% na municipal e 
:3% na federal. Prevalece, pois, neste 
setor, a iniciativa particular. Predo-

. mina na terra fluminense uma di
retriz contrária a soluções monopo
ltsticas, considerand~se a educação 
como dever comunitário. Por isso 
mesmo, é que o Govêrno Fluminen
se há quinze dias pagou 50% das 
bôlsás de estudo renovadas. Eram . 
9.000 e (> seu valor foi elevado em 
1969, de cento e setenta cruzeiros 
novos para trezentos cruzeiros no
vos, o mesnto ocorrendo com as 
5.000 novas bôlsas concedidas êste 
ano. Aq\IÍ está o total dos cursos de 
segundo ciclo em 1969: 366, assim 
discriminados: colegial secundário -
87; colegial técni,co: comercial - 18, 
industrial - 10, agrícola '. 3; normal 
- 141. e outros - 7: naval, universi
tário, técnico de economia domés
tica, educação familiar e de seminá
rio. Sente~se a necessidade do de
senvO'lvimento de cursos que ofere
ç_~am maiores oportunidades ocupa
cionais. O curso colegial normal cres
ceu consideràvelmente, a ponto de 
atender às necessidades da popula
ção no tocante ao ensino primário. 
Conta o Estado, para o ensino pri
mário, com 15.472 professôres efe
tivos e 5.465 contratados, todos com 
o curso normal de segundo ciclo 
restando apenas 3"% de professôres 

·leigos remanescentes, tanto que, há 
vários :,anos, realizamos concurso 
para o · ingresso no magistério. Com 
a alta preocupação de levar o ensino 
a tôdàs: as camadas da população, 
democratiz.ando-o realmente, foram 
admitidas, em 1969, para ate1.1der à 
criação de novas unidades e à mul
tiplicação de salas, 6.300 professô
:ras, a saber: 2.300 efetivas e ·4.000 
contratadas, tôdas concursadas e 
obedecida a ordem, a mais rigorosa. 
da classificação. O salário educação 
tem possibilitado ponderáveis recur
sos para grandes realizações, ense
Jando, inclusive, a multiplicação de 
cursos supletivos. Cinqüenta mil 
flluminenses freqüentam, à noite, as 
escolas supletivas do Estado, o que 
importa no aproveitamento que se 
impõe do espaço ocioso. Um .dado 
impressionante: em 5 municípios 
da Baixada está concentrado um 
quarto da população estadual. Bas
ta lembrar que Nova Iguaçu possui 
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rêde estadual, 5% na municipal e 
~~% na federal. Prevalece, pois, neste 
setor, a iniciativa particular. Predo-

. mina na terra fluminense uma di
retriz contrária a soluções mo·nopo
listicas, considerand(}-se a educação 
como dever comunitário. Por isso 
mesmo, é que o Govêrno Fluminen
se há quinze dias pagou 50% das 
hôlsás de estudo renovadas. Eram . 
9.000 e o seu valor foi elevado em 
1969, de cento e setenta cruzeiros 
novos para trezentos cruzeiros no
vos, o mesmo ocorrendo com as 
5.000 novas bôlsas concedidas êste 
ano. Aq1,1í está o total dos cursos de 
segundo ciclo em 1969: 366, assim 
discriminados: colegial secundário -
87; colegial técni·co: comercial - 18, 
industrial - 10, agrícola ·. 3; normal 
- 141, e outros - 7: naval, universi
tário, técnico de economia domés
tica, educação familiar e de seminá
rio. Sente~se a necessidade do de
senvO'lvimento de cursos que ofere
çam maiores oportunidades ocupa
cionais. O curso colegial normal cres
ceu consideràvelmente, a ponto de 
atender às necessidades da popula
ção no tocante ao ensino primário. 
Conta o Estado, para o ensino pri
mário, com 15.472 professôres efe
tivos e 5.465 contratados, todos com 
o cursq normal de segundo ciclo 
restando apenas 3% de professôres 

·leigos remanescentes, tanto que, há 
vários : ,anos, realizamos concurso 
para o · ingresso no magistério. Com 
a alta preocupação de levar o ensino 
a tôdà~: as camadas da população, 
democratizando-o realmente, foram 
admitidas, em 1969, para atender à 
criação de novas unidades e à mul
tiplicação de salas, 6.300 professô
l'as, a saber: 2.300 efetivas e ·4.000 
contratadas, tôdas concursadas e 
obedecida a ordem, a mais rigorosa, 
da classificação. O salário educação 
tem possibilitado ponderáveis recur
sos para grandes realizações, ense
Jando, inclusive, a multipiícação de 
cursos supletivos. Cinqüenta mil 
flluminenses freqüentam, à noite, as 
escolas supletivas do Estado, o que 
importa no aproveitamento que se 
impõe do espaço ocioso. Um .dado 
impressionante: em 5 municípios 
da Baixada está concentrado um 
quarto da popl.llação estadual. Bas
ta :lembrar que Nova Iguaçu possui 



• IV CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

são Paulo - Ins tituto de Energia Atômica - 22 a 28 de junho 

de 1969 

PRESIDENTES DA IV CONFERENCTA NACI OHAL D:C EJUC.::..ÇÃO 

PRESIDENTE: Ministro da Educação e Cultura - Deputado Tarso Dutra 

1º Vice-Presidente: Presidente do Conselho Federal de Educação 

Dr. José Barreto Filho 

2º Vice-Presidente: E~eito pelos Secretários de Educação 

· Dr. Cândido Martins de Oliveira - Repres. do Paraná 

3º Vice-Presidente: Eleito pelos Representantes dos Conselhos de Educação 

Dr. Gilberto Ozorio Andrade - Repres. de Pernambuco 

C J ~ I S S Ô E S 

I - COMISSÃO DE RECOl!IE:t-TI•AÇÕES 

Edson Franco - ( IdE C) 

Rubens Batista de Oliveira- (J.VIEC) 

Durmeval Trigueiro Mendes - (CFE) 

Valnir Chagas (CFE) 

Gerald~ ~cz erra de Menezes - (!JD 
Roberto }:1a ,.:;alhãe s Melo - (_-~) 

Antonio Gowes Moreira Júnior - (CEE) 

Samuel R0cha Barros - (CEE) 

II - c·OMISSÃO DE ANTE-PRO JETQ _D_O TE FtP. ~ JJOCA L 

Carlos Correa Nascaro - (MEC) 
Carlos Pa squale - (CFE) 
José de r.1ello Gomes - (SE) 
Cônego Wal ~. e r Gonçalve s Nogueira - ( CEE) 

• 

• 
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ESTADO DO RIO DE JANEmO 

SECRETARIA .DE EDUCAÇAO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO MÉDIA E SUPERIOR 

nar &os i ntegrantee da 

tit6rio .. 

u..-na visão global / 

A. presente contribuição t-ea1 cmt~o principal tteta, em atendimento aos 

objetivos maioréa do concla.1í'e cp.H~ <Jr· realiza. na . ca.pHal d<:i são Paulo, .focalizar 

o ensino de grau l'll'!$cbo no Siutel'lJa Geral da Muc~ção Fluminense. 

Sem descer a. tcd.os os informes, of&reoemos dados cs.paz;es de demons

t~ a ;tenta.'tiva. de articttlã9ão do ensino d.e g-rau primário com o rn~dio. Nern foí 

outro c noseo prop6si.to fC>:rnecend.o porn1enorea s8bre a. situaç.ão do ensino . supe.o..· 

:rior na. te:r:ra. flu.mineru)e. 

Na. aztáli se • co.n.quant o su- c.int I!L, dos quadros de .io:aatl'at i vos, h' cons!_ 

deraçÕes a5br-e o esfôro;to do Góv~r;w Elstarlu&.l na ·tentativa d.e assegurar ao povo / 

flwninens{j condi9Ões de enEirlo C<.) trrpa.tive).G co1:1 as exigên.:.::i~E>b dos ter:!pos modernos, 

BUJ>E!rMd<'. defioi~ncia.s que aio pr6pr.ias de todo o aiate;na. educa.cioflal brasileiro. 



EST.t\DO DO RIO DE .TM'"EIRO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DE.PARTA.:.MENTO DE EDUCAÇÃO l.vlÉDIA E SUPER1:0R. 

B -~~pRO DE ~,ENVOLVIME1"'fQ...J!> F;NSI~O MEDIO RELATIVO .A NATUREZA 

E AB.TICULAÇAO DQ [.N~q_N.Q: 

I - Estabeleeimentoa de ensino nos graul!l Px·i má.rioa, Médios e 

Superior, em 1 969. 

II - O grau médio no Estado do Rio de Janeiro . 

1 • Estabelecimentos de ensino, segundo o ciclo que mantém. 

2. Cursos de grau médio. 

2.1,. Por sistema 

2.2. Por rêde 

3. Tipos de cul·sos de grau médio. 

3.1. De 12 ciclo 

3~2. De 20 ciclo 

Ili Cursos de grau superioro 

IV - A mat1•icul&. noe estabeleoiment<lS de ensino no Estado do Rio 

de Janeiro. 

l • Matrícula segundo o grau 

2 • Matrícula: no grau médio 

2.1. No 10 ciclo, por rêde 

2.2 .. No 2t1 ciolo, por rede 

C - J.NEXOS: 

A11EXO 1 o - 'l' A B ll~ 1. A S .. 

Tabela l : Eetabeleciment(.)S d.e ensino de grau médio, por· ciclo, 
segundo os m~~icípioa - 1 969. 

Tabela 2 : Estabelecimentos por ramos, específicos de ensino,s! 
~1do oa municípios - 1 969~ 

Tabela 3 : Estabelecimentos da rsde estadual, por cursos, segundc 

Tabela 4 : Cursos do lg ciclo do grau médio, per sistema, por 

ciolo, segundo os municípios - 1 969. 



ESTADO DO RIO DE JANEffiO 

SECRETP.RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO MÉDIA E SUPERIOR 

ANEXO 2t> -

Tabela 5 : Cursos do 20 oiclo do grau médio, por sistema, por 
rêde, por ciclot segundo os municípios - l 969. 

Tabela 6 : Cursos de g au médio e superior, por municipios 
l 969. 

Tabela 1 : Matrícula de grau médio nos municípios do Estado do 
Rio de Janeiro, por ciclo, curso, seg ndo a rêde -

1 968. 
Tabela 8 : Jlatr:ícula de grau médio no Estado do Rio de Janei

ro, por ciclo e curso, segundo a rêde - 1968. 

Tabela 9 : Matrícula dos estabelecimentos oficiLis de grau ~
dio, por ciclo, por cursos e por municípios-1969. 

" Relaçao dos estabelecimentos de grau médio e superior, por mu 
nic! pios, considerando os sistemas, a entidade mantenedora,/ 

os cursos e respectivos enderêços. 

FONTES: .... __ ,...., ........ 

!."Desenvolvimento do Ensino Primário e o Plano Nacional de Educaçao"- II -
Conferência Nacional de Educaçao - Pôrto Alegre, 26-30 de abril de 1966. 

2. "Treinamento, formaçao e aperfeiçoamento de professôrem primários e o Pl~ 
Naoional de Educaçaon - Pôrto Alegre , Abril de 1 966. 

3. "Anais da III Conferência Nacional de Educaçao" - Salvadort 1967. 

4• Relat6ríos do Setor de Ensino e Educaçao Complementar do Departamento de 
Educaçao !~dia e Superior - Secretaria de Educaçao e Cultura. 

OBS. - Os dados estatísticos para a. elaboração da.s tabelas e gráficos rela

tivos ao Quadro de Desenvolvimento do Ensino Prim&rio, Médio e Superior fo 

ram coletado~ no Serviço de Estatística do Departamento de Educação Média e 

Superior e na Diviaão de Provimento e Estatística. do .Departamento de Educação 

Primário da Secretaria de Educação e Cultura, complementados, em alguns !tens, 

pelo Departamento Estadual de Estatística, e não como figu..-a. abaixo daquelas 

tabelas e grificos. 
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DEPARTA.i\!ENTO DE EDUCAÇÃO MÉDIA E SUPER10:R. 

QUADRO DE Dli.'SENVOLVIJ·., ;~!JTO DO ENSINO M!DIO REI.A'r iVO A NATUREZA 

E AHTimJLAÇÃO DO ENSINO 

I - Estabelecimentos d.e ens i no nos graus P.rimário, f4édio e Superior em 1969: 

Est ado rlo Rio de Ja:leiro 

Nfl DE !."'STABELECI 
lENTOS DE ENSINO 

PRilU'.RI O 
4405 

FONTE: DEPl\...11TA!<.iENTO ESTADUAL DE ES'l'ATISTIOA 

MEDro SUPERIOR 
43 

Os estabelecimentos de ensino do Estado do Rio de Janeiro, partine~ 

tes e.os di versos graus, obedecem a seguinte proporça.o: grau prim~io 89fo,grau 

r;t~d.io 10% e grau superior 1% 

Obs. Entre os estabelecimentos de ensino primário foram computadas 

as escolas isoladas e outras de uma ou duas salas. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MÉDIA E S:JPERIOR 

II - O gra.u médio no Estado do Hio de ,Janeiro: 

1. Estabelecimento d.e ens i no segundo o cielo que rila..l'lt~m: 

~v de Estabelecimentos 

Fl_ll -=.C,::..::.:.c~lo:::.........J---=-l::..:..g....::~, 2~ giclo ~:r~--
271 216 1 

FOh~~ Departamento Estadual de Estatística. 

FONTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTAT!STlCA 

- 2-

enquanto 

5$% de estabelecimentos de grau mt1dio possuem, sõmente, o l~ ciclo ; 

44% mantêm o lQ e 20 ciclos. 

Encontram-§e escolas de gra.u m~dio em todos os; municípios do Estado . 

Entretanto, dos se::senta. e tr9s 7 apenas se-te possuem sõmente o 1" ciclo. 

2 .. Cursos de grau médio. 



ESTADO DO RIO DE J ANEffiO 

SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO MÉDIA E SUPERIOR 

II 
2o Cursos de grau m~dio. 

2.1. Cursos de grau médio pol" sistemas 

Rio de Janeiro - 1969 

TOTAL NO DE CURSOS 

1 Sist • .FEDERAL 
a6a 1 494 -· 

Sist. ES'l'ADUAL 

374 

FONTE: Departamento Estadual de Estatística. 

FO~HE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATISTICA 

- 3-

57% dos cursos de grau médio orientam-se pelo Sistema. Federal e 

43% pelo Sis·tema Estad.ualo 

2.2. Cursoe de grau médio por r€de. 

Rio de Janeiro - 1969. 
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II 
2

•2o2. Cursos de grau médio por r6de. 

Rio de Janeiro - 1969 

TOTAL 
l{Q DE CURSOS 

~E PARTICULAR I REDE ESTADUAL REDE FEDERAL 

868 591 1 226 28 
- i 

FONTE: Departamento Estadual de Estatística. 

FONTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EsrrATIST!CA 

Rll:DE )nJN!CIPAL 

23 

Mais da metade dos cursos de g:ra.u médio do Estado ( 6~) integra a 

r~de particular, en~~to que 2~ são estaduais, ~% federais e ~ municip~s. 

3. Tipos de cureoe de gra-11 médio. 

3~1~ Tipos de cursos de lQ ciclo 
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II 

Rio de Janeiro .- 1969 

Ou$.: ».n "outroai' :t'cre..rn it.J(üuidos Gin .. d6 Econv.u..ta. .Domee-tica. (1), Esco.1.a Au:u 

.1.1.ar de En!'erw.agem L:Sh G1.n .. .E.teU'Qióeo.uJ.cQ \L} e Ül.lh :3eml.aarlv \'}· 

1!: ma.roante a incidência de gtnési.oa com orien:taçao aeadêtdca, nao obs -
tante o esforço que se desenvolve para. & diaseminaçoo de gin4~ios com inici.! 
çao profis8ional. 

O certo é que o Estado do Rio n~ conseguiu alcançar oe ideais preconi
zados pala IV Conferência. N~.cio:nal de .Edu.ca.çao, :t'eferentes à z·ea.lid.ade s6oio
cultu-ral, come O!:l giná.sioe polivalentes, 

Tanto fll.ais .torna-se ooere:nte a af'iz•maçao acima se fôr observado que as 
regioes tipicamente induatrie.lizadaa como Volta. Redonda e Nova Friburgo apre
sentam cada uma apenas Uinf.l. asocla e Duque de Caxias nao possui nenhuma.. Em / 
Sao Gon·çalo

1 
está ~endo constr-uido um ~-ra.nde estabelecimento d.e en.sino vocaci_2 

nal. com 42 salas de •Mu'!~ e foram cr iadas, com a construção programada para 
1969, d.ois outros em Nil6 olia fJ Sa.o Joa.o de Meriti .. 

3 .. 2. Tipos de cursos de 22 ciclo 

Rio d~ Janeiro - 1969 

TOTAL li coLEG.·----~f~.:-:-ço-_t--~,-~-~-.~-fi-i-c:õ:·~~·-._----__ ~·~~--·---c-ôt_,EG_~--:--·~l-----ou·-~-~R-o_s __________ _ 

- SECUND. I COM.. nm.. ·AGR!Cco NCftl.!A.L I 
10 

-3·-66_· ~Jt_·_~_7__ i 1 . . _115 , • . 3 1 -·-1~1! - - ___i___ ' J., __ • ..,..L. ____ ...~....--_. __ ...~.. __________ _ 

FO!fl'E: D~pa:rtame.nto E.:rt;suh.w..l d.e Estatística 

Obs .. : fu 'ªou:t;x•os" foram inclu.:i.doa (;(Jlé,e:io 1.'ácnico d.e Economia Doméstica (2) , 
Colégio Naval (1)~ Colê.gio Uni•!e;:·sitá.rio (l), Ed®açao Familiar (l) , 

Educaçao T.Scnioa. (1} t CoLégio Seminário(2) 1 Colégio Tf.lon:i.co de Máquinas e 

Motores ~ 'l'écnicl'> de Quírni{la ... 
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~~inas e Motores e Técnico de Química. 

-6-

E importante salientar que a maioria das escolas não apresenta uma 

articulação sa.tisf at6ria. entre o 12 e o 20 ciclo • O fato assume maiores pr2, 

porçÕes quanto a. 5"inásioa i ndustriais (18) e colégios industriais (7), em / 

que a devasa.gem ~ si&"l'lificati va.. 

O curso colegial normal cresceu consideràvel r,•ente a ponto de aten

der às necessidades da popu.laç~o no tocante a êste tipo de ensino. ~)ente-se/ 

a imperiosa necessià.ade de desenvol vi ;;:ento de cursos que ofereçam maiores o-

portunilad.es ocupacionais. 

Em 196~ conta o ~~tado com 15.472 profess5res efetivos e 5.465 coll 

tratados, todos com oi.J'so normal de 22 ciclo, tendo apenas 730 professares / 

leigos ou sejam 3,4%· Esse dado ~ bem si@lifica.tivo porquru1to à ~poca da II 

Confer€ncia Nacional de Educação o número de professôres leigos atingiu um 

total de 4 816 (3$%). 

III - CURSOS DE GRAU SUI-'ER!OR 

NQ DE CURSOS, E.<:ltado do Rio d.e Janeiro - 1968. 

TOTP. CURSOS 

5 

5 

2 

3 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• .. 

Direito 

Medicina 

Odontolog-ia 

\Engenharia 

!Arquitetura 

Serviço Social 

Veterinária 

Ciências Econ5micas 

!Enfermagem 

Farmácia 

Academia. Kilitar 

Engenharia. I!'lot•estal 

AQ"Tonornia 

i·1eta.l urgia. 

'Biblioteconomia. 

.. 

-
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III - CURSOS DE GRAU SUPERI OR 

NQ DE CUHSOS: Estado do Ri o de Janeiro - 1 968. 

---------,------------------------
TOTAL CURSOS 

;& :: 

1 Q.u!mica. 
1 Formação da Oficiais 
1 Ml1sica 
1 GFPEN 

------·-·-·_.-----------------~-----FONTE: Departamento Esta1iu.a1 de Es·te;t!stica. 

- 7-

Obs. :1 Os cursos mencionados pertencem à Universidade Ce.t61ioa de 
Petr6polia, à Universidade Rural do Brasil)â U~iver.sidade Federal ~~umi
nense, a FundaçÕes e unidades isoladas. 

Bá, al~m d8sses, alguns cursos de p6s-graduação como na Facul 
dadea de Direito, Agronomia e outros. 

2 - A Universidade Fede~al F11minense teve á sua estrutura mo
dificada em 1 968, com aprovação do Conselho Federal . de Educação começan
do a vigorar no corrent e ano, com a criação de Institutos e Faculdades. 

Não existe articulação sa:tisfa.t6ria entre o 2" ciclo do ensino 
m~dio e o grau superior. Exemplifica-ae com municípios que são carentes de 
curso colegial clássico e que possuem Faculdade de Direito ou Filosofia,/ 
tais como Barra PJansa1 Barra do Pira!, Valença, Itaperuna e Nova Friburgo. 
Campos possui apenas um curso colegial clássico e Petr6polis sõmente 3 CU!:, 

aos d€ste tipo. 

Na. capital d.o Estado, concentra-se o maior mtmero de cursos / 
grau superior. 

IV - A w~tricula nos estabelecimentos de ensino do Estado do 

Rio de ,Taneiro. 

1 Matrícula, segundo o grau. 

Estado do Rio de J~1eiro 

1 968 

TOI'AL PRI lf..tRI Oi MEDI O I SUPIJ.UOR 

176.510 

FONTE: DEPARTJü.JENT.O ESTADUAL DE ESTATISTICA 
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de Janeiro - l 

FONTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATfSTICJ. 

-e-

" liOtável evassao na matrÍcula de um grau inf~rior para O imediatamen
te superior. No grau primário, registra-se uma incidência de 78% de ma.trículae,no 
médio ocorre uma descida :>ara 2CJI,, enquanto que no grau Sll''erior se red~ a ~. 

A populaçao fluminense fo~ estimada pelo IBGE, em julho de 1 969, em 
4 505.938 habitantes. Assim, eó no ensino primário oficial, temos uma percenta
gem de mais de lOj{ de tôda. a populaçao fluminense. sem considerar faixas etá-
rias. 

2. Jllatr!cula no grau médio (. 1.968) 
Matrícula. no lQ ciclo de grau médio, por rêde. 

TOTAL PARTICULA.R ESTADUAL JittiNICIPAL FEDFJlAL 

136.067 101.768 26.2().( 7.243 ~52 

75% das matrículas acham-se concentradas na rêde 'articular, enquanto 
que 25% restantes acham-se assim distribuídos: 

19% na Rêde Estadual; 
5~ na Rêde Municipal; 
1~ na iêde Federal. 
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rv 

rutnE 
F'E:DE.fill, 

• lO 

' t Rru'>E REDil "I lltDE 
TOTAL I P.AR'I'Iú. E'STAD. MUN1C. 

~ :r=~:;;]~__..___ll_ti24 _1 320--~---
.ror.iE:: DEPARTM!ENTO ESTA1JDAL DE ESTAT!STICA 

74% das mat>rfcu.la.s conoGn.tram-se na rêde parhoular, e os 26% re 
tantea e~tao distribuídos na seguinte proporçao: 18~ na Rêde Estadual; 5% na 
de Municipal e 3% na Rêd6 .Federa..l. 

Muito significativa é a davasa.gem de nmtr:ículae d.o li oiolo par 
22 ciolo, que se eleva a 7o%. 

IV 
~. MATB.tCULA fi'D GRAU SUPERIOR: 

TOTAL r&WE REDE REDE R~ E 
FEDERAL PARTICULAR Mt!NICIPAL ESTADUAL · 

13.976 
9 ~~2-.L 3 817 4?8 249 * 

.... I • 
.,_ 

* CUl'SO de Forma.;ao de Profesaôres pal'a. o Ensino Nol"t!!al. 

Há maior ooncentraçao de matriculas na Rêde Feder&l, que tambêm1 

poasue maior n~ de cursos superiores. 
65~ doa al't1.'10.S matriculados no 2Q ciclo d<1 <:rurao médio nao ingrE 

e&~ no ~Tau superior 


