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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais.  

      § 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental.  

      § 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem.  

  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:10245 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE 
FRANCISCO LUCIANO FEIJÃO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SOBRAL CEP: 62100 UF: CE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA OBRIGATÓRIO O ENSINO RELIGIOSO EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO DO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:10609 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO - PR 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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OLIVINO CUSTÓDIO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CAMPO MOURÃO CEP : 87300 UF : PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A MANUTENÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS. 
   
   SUGESTÃO:10638 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   AG. REG.DE EDUC. COORD. DO ENS. RELIG. TRES LAGOAS - MS 
LAURA LACERDA FERREIRA DA SILVA - COORDENADORA 
MUNICÍPIO : TRES LAGOAS CEP : 79600 UF : MS) 
Texto:   
   SUGERE QUE CAIBA AO ESTADO GARANTIR A EDUCAÇÃO RELIGIOSA EM TODAS AS  
ESCOLAS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA DE ENSINO, RESPEITADA A  
PLURALIDADE RELIGIOSA. 
   
   SUGESTÃO:10881 DT REC:06/07/87 
Entidade:   
   PARÓQ.VÁRZEA DA PALMA LASSANCE-ARQUID.DE DIAMANTINA-MG 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VÁRZEA DA PALMA-MG 
MUNICÍPIO : VARZEA DA PALMA CEP : 39260 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE A INSTITUIÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS. 
   
   SUGESTÃO:11054 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 
GILBERTO SALARINI - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : NOVA FRIBURGO CEP : 28600 UF : RJ) 
Texto:   
   SUGERE A INCLUSÃO DO ENSINO RELIGIOSO NO CURRÍCULO ESCOLAR. 
   
   SUGESTÃO:11184 DT REC:27/07/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 
ANTÔNIO MARTINS ANNIBELLI 
MUNICÍPIO : CURITIBA CEP : 80000 UF : PR) 
Texto:   
   SUGERE A MANUTENÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NO PROGRAMA 
DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. 
   
   SUGESTÃO:11842 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS, AL 
JOSÉ TENÓRIO DE ALBUQUERQUE - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : PALMEIRA DOS INDIOS CEP : 57600 UF : AL) 
Texto:   
   SUGERE A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS. 
   
   SUGESTÃO:02034 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODO CIDADÃO TENHA DIREITO À FORMAÇÃO RELIGIOSA, NA FORMA QUE 
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02387 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL,  
MINISTRADO EM PORTUGUÊS, RESSALVADA A AUTONOMIA CULTURAL DAS 
NAÇÕES INDÍGENAS. 
   
   SUGESTÃO:02736 DT REC:30/04/87 
Entidade:   
   COMISSÃO DE EDUC.REL.INTERCONFESSIONAL CAMPO MOURÃO-PR DARCY LEITOS 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO RELIGIOSO SEJA CONSIDERADO DIREITO DO CIDADÃO E  
GARANTIDO PELO ESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA DE ENSINO,  
RESPEITANDO-SE A PLURALIDADE RELIGIOSA DO POVO. 
   
   SUGESTÃO:02976 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA DE VEREADORES DE CRICIÚMA - SC 
ADEMIR UGGIONI - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CRICIUMA CEP: 88800 UF: SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE, RESPEITADA A PLURALIDADE RELIGIOSA DO POVO BRASILEIRO, O  
ENSINO RELIGIOSO SEJA DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DAS ESCOLAS OFICIAIS DE 1o GRAU. 
   
   SUGESTÃO:03710 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO DAS ESCRITURAS SAGRADAS SEJA DISCIPLINA  
FACULTATIVA DAS ESCOLAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. 
   
   SUGESTÃO:03711 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO RELIGIOSO SEJA DISCIPLINA DE MATRÍCULA  
FACULTATIVA DAS ESCOLAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. 
   
   SUGESTÃO:03726 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA GARANTIDO PELO ESTADO O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS. 
   
   SUGESTÃO:04321 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO RELIGIOSO, DE MATRÍCULA FACULTATIVA, CONSTITUA  
DISCIPLINA DO CURRÍCULO DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS E DO ENSINO SUPERIOR. 
   
   SUGESTÃO:04989 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA FACULTATIVO O ENSINO RELIGIOSO, NA FORMA QUE DETERMINA. 
   
   SUGESTÃO:05167 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA INCLUÍDO NO CURRÍCULO DE PRIMEIRO GRAU O ENSINO OBRIGATÓRIO DE 
RELIGIÃO. 
   
   SUGESTÃO:05274 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O ENSINO RELIGIOSO, NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. 
   
   SUGESTÃO:05830 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA OBRIGATÓRIO O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS DE PRIMEIRO E 
SEGUNDO GRAUS. 
   
   SUGESTÃO:06097 DT REC:08/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE, COMO PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO, QUE O ENSINO RELIGIOSO SEJA DE  
CARÁTER FACULTATIVO. 
   
   SUGESTÃO:06952 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO ALMADA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADO O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS. 
   
   SUGESTÃO:07332 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO RELIGIOSO, SOB A  
FORMA DE DISCIPLINA, NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES. 
   
   SUGESTÃO:08116 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO RELIGIOSO CONSTITUA DISCIPLINA DOS CURRÍCULOS  
DAS ESCOLAS OFICIAIS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. 
   
   SUGESTÃO:09045 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO RELIGIOSO CONSTITUA DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DOS  
HORÁRIOS NORMAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º. E 2º. GRAUS, PODENDO SER  
DISPENSADO A PEDIDO DO ALUNO MAIOR OU DOS PAIS DO ALUNO MENOR. 
   
   SUGESTÃO:09219 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS TENHA 
CARÁTER FACULTATIVO. 
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   SUGESTÃO:09323 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O ENSINO RELIGIOSO MATÉRIA OBRIGATÓRIA NOS CURRÍCULOS DE  
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS, RESPEITADA A PLURALIDADE RELIGIOSA DOS ALUNOS. 
   
   SUGESTÃO:09398 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE-SE QUE O ENSINO RELIGIOSO, DE MATRÍCULA FACULTATIVA,  
CONSTITUA DISCIPLINA DOS HORÁRIOS NORMAIS DAS ESCOLAS OFICIAIS DE  
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS, RESPEITANDO-SE A CONFISSÃO RELIGIOSA DO  
ALUNO E DE SUA FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:09438 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   SUGERE A INCLUSÃO DO ENSINO RELIGIOSO NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS. (SGC) 
   
   SUGESTÃO:09500 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS - PR 
SADY MARCONDES LOUREIRO FILHO - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A MANUTENÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NAS 
ESCOLAS. 
 

2 – Audiências públicas 

A Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes - VIIIa  realizou várias audiências públicas. 
Consulte na 19ª reunião da Subcomissão notas taquigráficas da Audiência Pública sobre  “Ensino 
religioso no processo educacional”, realizada em 5/5/1987. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES – VIIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 4º - O ensino fundamental será ministrado em português, assegurada às 

minorias linguísticas autóctones a escolarização nas línguas portuguesa e materna. 

Art. 5º - O ensino religioso, como parte da educação integral, constituirá disciplina 

de matrícula facultativa, nas escolas oficiais de ensino fundamental e médio. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 13.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
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FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 4º - O ensino, em qualquer nível, será ministrado em português, assegurada às 

nações indígenas a escolarização nas línguas portuguesa e materna. 

Art. 5º - Lei complementar fixará o conteúdo mínimo obrigatório para o ensino 

fundamental, no qual se assegure a formação essencial comum e o respeito aos 

valores culturais e regionais, nela se prevendo a importância pedagógica do ensino 

intelectual, da educação física, da aprendizagem do trabalho, do lazer e da cultura. 

Art. 6º - Como parte da educação integral, o ensino religioso, sem distinção de 

credo, constituirá disciplina de matéria facultativa nas escolas oficiais. 

 
Consulte na 34ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes a 
votação do Substitutivo do Relator.  
Publicação: DANC, 23/07/1987, suplemento, a partir da p. 182, disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a 
  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

E DA COMUNICAÇÃO – VIII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 23.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 4º - O ensino, em qualquer nível, será ministrado no idioma nacional, 

assegurado às nações indígenas também o emprego de suas línguas e processos 
de aprendizagem. 
Art. 5º - A lei fixará conteúdo básico obrigatório para o ensino fundamental que 

assegure a formação comum e o respeito aos valores culturais e suas 
especificidades regionais.  
Parágrafo único - O ensino religioso, sem distinção de credo, constituirá disciplina 
facultativa. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 32.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Nota: os dois substitutivos apresentados pelo Relator foram rejeitados pelos demais 

membros da Comissão. Consulte o volume 206, disponível na página da Comissão, 

no endereço eletrônico abaixo. Anteprojeto da Comissão - 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

206.pdf 

 

Consulte na 5ª reunião extraordinária da Comissão da Família, da Educação, 

Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, a votação da 

redação final dos Substitutivos.  

Publicação: DANC, 4/8/1987, suplemento, a partir da p. 173, disponível em:  

 http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 380 - O ensino, em qualquer nível, será ministrado no idioma nacional, 

assegurado às nações indígenas também o emprego de suas línguas e processos 

de aprendizagem. 

Art. 381 - A lei fixará conteúdo mínimo para o ensino fundamental que assegurem a 

formação comum e o respeito aos valores culturais e artísticos e suas 

especificidades regionais.  

Parágrafo único - O ensino religioso, sem distinção de credo, constituirá disciplina 

facultativa. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 32.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será ministrado no idioma nacional, 

assegurado às nações indígenas também o emprego de suas línguas e processos 

de aprendizagem. 

Art. 376 - A lei fixará conteúdo mínimo para o ensino fundamental que assegurem a 

formação comum e o respeito aos valores culturais e artísticos e suas 

especificidades regionais.  

Parágrafo único - O ensino religioso, sem distinção de credo, constituirá disciplina 

facultativa. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 97.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 277 - O ensino, em qualquer nível, será ministrado no idioma nacional, 

assegurado às comunidades indígenas também o emprego de suas línguas em 

processos de aprendizagem.  

Parágrafo único - O ensino religioso, sem distinção de credo, constituirá disciplina 

facultativa. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 45.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 236 - A lei fixará conteúdo mínimo para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar a formação comum e o respeito aos valores culturais e artísticos e às 

suas especificidades regionais.  

§ 1º - O ensino, em qualquer nível, será ministrado na língua portuguesa, 

assegurado às comunidades indígenas o uso também de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem.  

§ 2º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental. 
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 243. A lei fixará conteúdo mínimo para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar a formação comum e o respeito aos valores culturais e artísticos e às 

especificidades regionais.  

§ 1º O ensino, em qualquer nível, será ministrado na língua portuguesa, 

assegurado às comunidades indígenas o uso também de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem.  

§ 2º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 242. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão das proposições para efeito de ser votada, como texto 

substitutivo do art. 240 e seguintes, Cap. III, Tít. VIII, do Projeto (art. 239 e 

seguintes, do Substitutivo n" 2.044 (Centrão).  A fusão foi aprovada.  

Requerimento de destaque nº 756, referente à emenda 00432. A emenda foi 

rejeitada.  

Requerimento de destaque nº 142; destaque supressivo. O destaque foi rejeitado. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/5/1988, a partir da 

p. 10586. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 211. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber;  

III - pluralismo de idéias, de concepções pedagógicas e de instituições públicas e 

privadas de ensino;  

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V- fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais;  

VI - matrícula facultativa no ensino religioso, que constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental;  

VII - prestação do ensino regular na língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 

de aprendizagem, no ensino fundamental;  

VIII - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de 

carreira para o magistério público, em cada nível de ensino, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;  

IX - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  

X - autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/246anc20mai1988.pdf
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das universidades;  

XI - indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e garantia de padrão de 

qualidade, na educação superior. 

 

Nota: foi dada nova redação, pelo relator para o art. 211, conforme relatório geral, 

volume 299, página XIII transcrito abaixo: 

Art. 211 - Reuni neste dispositivo todos os princípios sobre ensino, sejam os que 

constavam dos arts. 239, § 1º, 242, 243 e 246, "caput" e § 1º, do texto proveniente 

do primeiro turno. O § 2º do art. 239 foi transposto para o Ato das Disposições 

Transitórias. 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

 

Discussão e votação: 

Destaque nº 1523, foi objeto de Ato Declaratório da Mesa para que se retorne à 

redação aprovada em 1º turno.  

Requerimento de destaque nº 156, referente à emenda 01304. A emenda foi 

retirada. 

Reunião de emendas, resultante de acordo. A reunião foi votada e aprovada. (p. 

13807) 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 31/8/1988, a partir da 

p. 13793. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 209. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 

a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais.  

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental.  

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas a utilização também de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 

a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais.  

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental.  

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/304anc31ago1988.pdf
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maternas e processos próprios de aprendizagem. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

parágrafo 2º do art. 209. Houve posterior renumeração dos artigos. 

(consulte o quadro comparativo das propostas de redação, fl. 162). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00005 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o texto do artigo 5o. do  
referido projeto, pela seguinte redação:  
"Art. 5o. O ensino das Escrituras Sagradas,  
como parte da educação integral, constituirá  
disciplina de matrícula facultativa nas escolas  
oficiais e particulares de grau fundamental e médio." 
Justificativa 
Pretendemos, com esta sugestão, enfatizar o que é público e notório de todos os povos: O Brasil é 
uma Nação Cristã! 
Sendo uma Nação Cristã, nada mais válido do que os alunos terem o privilégio de estudarem a 
palavra de Deus contida nas páginas aurifulgentes da Bíblia Sagrada. 
Nota-se amiúde, o desvio do ensino e do propósito que encerra a matéria conhecida como Ensino 
Religioso. 
Temos constatado que não poucas vezes professores tentam impingir ensino diverso daquele que o 
contido nas Sagradas Escrituras, usando de doutrinas pouco recomendáveis que nada tem de 
espiritual, mas sim são usadas como proselitismo e matéria de ataques à Nação, à família e às 
autoridades constituídas, pervertendo o sentimento dos jovens. 
E para esta Nação que nasceu aos pés da Cruz de Cristo, nada melhor do que continuar aprendendo 
diretamente do maior "Best Seller" de todos os tempos: a Bíblia Sagrada. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0005-5  
A emenda, igualmente, deve ser considerada, pela sua alta relevância, por ocasião da elaboração de 
lei complementar.  
Pelo não acolhimento nesta oportunidade. 
   
   EMENDA:00006 REJEITADA 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto do Relator João Calmon.  
Insira-se os seguintes parágrafos ao artigo  
5o. do referido projeto:  
Art. 5º ....................................  
"§ As aulas poderão ser ministradas por  
professores da religião professada pelo aluno, no  
âmbito da sua igreja, submetendo-se o mesmo a  
comprovação da frequência, testes e provas  
aplicados pelo professor escolhido.  
§ Os valores alcançados na prova, pelo aluno,  
serão periodicamente encaminhados à direção da  
escola pelos professores da disciplina." 
Justificativa 
A emenda aqui contida, tem por finalidade permitir ao aluno que continue recebendo os ensinamentos 
da sua própria religião, uma vez que os ensinos ministrados nas escolas não condizem em alguns 
casos com aqueles professados pela fé do aluno. 
Diversos, senão milhares de alunos tem duplicidade de ensinamento religioso que lhe é oferecido no 
currículo normal das escolas bem como na sua Igreja. 
São finalmente, alterações que servem para aperfeiçoar o texto constitucional inspirado na liberdade 
religiosa que já desfruta todo cidadão conforme art. 153 e parágrafos da Constituição do Brasil. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0006-3  
Pelo nível de detalhamento, segundo a tradição constitucional brasileira, somos de parecer que os  
dispositivos supra devam ser considerados quando da discussão de lei complementar. Pelo não 
acolhimento. 
   
 
  EMENDA:00017 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 4o. pelo seguinte:  
"O ensino fundamental será ministrado em  
português, admitindo-se para as minorias indígenas  
a escolarização nas línguas portuguesa e autóctone." 
Justificativa 
Ao se substituir a palavra "autoctones" por "indígena" se pretende é deixar bem claro o texto, para 
que não se venha introduzir entre nós o ensino de línguas estrangeiras, no mesmo nível da língua 
portuguesa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0017-9  
Contribui significativamente para o aperfeiçoamento do anteprojeto a designação expressa das 
populações indígenas, cabendo, porém, a denominação "língua materna". Pelo não acolhimento. 
 
   EMENDA:00047 APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   O art. 5o. do anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 5o. Será facultativo o ensino da  
religião no âmbito dos que a professam." 
Justificativa 
A formulação original do anteprojeto deixa dúvidas sobre o ensino religioso ser facultativo apenas nas 
escolas públicas. 
Nossa proposta generaliza essa faculdade para todas as escolas. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0047-1  
A proposição merece ser acolhida, esclarecendo a dúvida mencionada na respectiva justificação. 
Pelo acolhimento. 
   
   
   EMENDA:00091 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 5o. do anteprojeto do Relator  
da Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte a seguinte redação:  
"Art. 5o. Será facultativo o ensino religioso  
nas escolas oficiais de 1o. e 2o. graus, sem  
constituir matéria de currículo.  
§ 1o. Defere-se aos alunos capazes, ou a seus  
pais ou responsáveis, o direito de exigir a  
prestação do referido ensino, no horário e  
programa escolares, de acordo com a confissão  
religiosa dos interessados.  
§ 2o. São dadas garantias equitativas aos  
credos credenciados, sem haver predominância de um  
credo sobre outros.  
§ 3o. Nas escolas particulares respeitar-se-ão os princípios religiosos em que se fundamentam  
as mesmas, dando-se, contudo, plena liberdade aos  
alunos de outros credos, de atenderem ou não a  
essas aulas.  
§ 4o. Os cursos teológicos, ao nível de 3o.  
grau, serão reconhecidos pelo Ministério da  
Educação, uma vez cumpridas as exigências  
estabelecidas por lei." 
Justificativa 
É importante a manutenção da liberdade religiosa nas escolas, o que já vem sendo assegurado 
desde a Constituição de 1934. 
É ponto pacífico o dever de se respeitar a consciência de cada indivíduo nos assuntos de sua 
formação religiosa.  
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Por outro lado, vivendo-se numa sociedade já bastante influenciada por tendências materialistas, que 
trazem consequências prejudiciais à formação integral do caráter e da personalidade humanas, não 
há de descurar-se o cuidado, com o ensino dos sacros princípios cristãos, paralelamente ao ensino 
cultural de nossa infância e juventude, de modo que disponhamos de numa sociedade também 
voltada para os valores morais e espirituais, tão necessários ao bem de nosso país e do mundo em 
que vivemos.  
Tratando-se do assunto, com o equilíbrio merecido, garante-se aos credos credenciados sua inteira 
liberdade da ação, sem detrimento de suas convicções. Previu-se a não prevalência de uns sobre os 
outros, pelo princípio de que todos são iguais perante a lei.  
Destaca-se, nesse contexto, a previsão do reconhecimento dos cursos teológicos, a nível de 3° grau, 
posto que, até o momento, o Ministério da Educação não os têm considerado.  
Instituições católicas evangélicas – já tendo formado um elevado número de bacharéis em Teologia, 
e possuindo instalações adequadas e currículos excelentes, com professores à altura – estão a 
merecer uma atenção do poder público para que não continuem à margem do desenvolvimento 
cultural-teológico da nacionalidade.  
Há, pois, que vir-se ao encontro desses lídimos anseios cristãos e equacioná-los devidamente na 
nova Carta Magna Brasileira.  
Parecer:   
   O princípio essencial da Emenda em exame é acolhido pelo Anteprojeto, cabendo os seus 
desdobramentos ser examinados quando da elaboração de lei complementar.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00124 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
"Art. 5o. Como parte da educação integral, o  
ensino religioso, sem distinção de credo,  
constituirá disciplina, de matrícula facultativa,  
nas escolas oficiais." 
Justificativa 
Seria incorrer em grave erro, conceder a liberdade de ensino religioso nas escolas públicas, sem o 
estabelecimento de um critério que possa impedir a manifestação de proselitismo e de sectarismo 
religioso. 
É indispensável resguardar o direito fundamental de liberdade religiosa, impedindo a manipulação ou 
a monopolização, por parte de qualquer segmento religioso, com o intuito de favorecer a imposição 
de um determinado credo doutrinário. 
Ao estabelecer que o ensino deve ser sem distinção de credo estaremos cumprindo com os preceitos 
democráticos acima descritos. 
Parecer:   
   A proposição em exame contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do texto, reafirmando sua 
posição contrária a qualquer tipo de discriminação.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00139 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
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Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa à Educação, o  
seguinte dispositivo:  
"Art. O ensino é obrigatório para todos, dos  
6 (seis) aos 16 (dezesseis) anos de idade, e  
incluirá a habilitação para o exercício de uma  
atividade profissional.  
Parágrafo único. O ensino básico para  
brasileiros será ministrado em português, exceto  
nas comunidades indígenas, onde será especialmente  
adaptado às suas culturas, e lecionado nas línguas  
nativas, facultando-se àqueles que assim o  
desejarem, o estudo da língua e culturas nacionais." 
Justificativa 
É dever do Estado assegurar e fornecer as condições mínimas para que os indivíduos e as 
coletividades se integrem de forma ativa e plena na sociedade. 
A preservação da história e culturas dos povos depende fundamentalmente do estudo e conservação 
das suas línguas; as comunidades indígenas devem integrar-se à sociedade brasileira, mas, de modo 
a preservar o seu conteúdo histórico-cultural, a fim de que possam sobreviver como nações que 
possuem a sua própria identidade. 
Parecer:   
   Apesar de solidário com a contribuição referente a ampliação da obrigatoriedade do ensino dos 6 
aos 16 anos de idade não é recomendável, tendo em vista a necessidade de estabelecer prioridades 
em educação e de cumprir efetivamente os dispositivos constitucionais. No que tange ao idioma de 
ensino, está contemplado no artigo 4o.Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00156 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda do projeto de Autoria do Constituinte João Calmon:  
Substitua-se o texto do artigo 5o. do  
referido projeto, pela seguinte redação:  
"Art. 5o. O Ensino Bíblico, de matrícula  
facultativa, constituirá disciplina dos horários  
normais das escolas oficiais de grau primário e médio;" 
Justificativa 
Pretendemos, com esta sugestão, enfatizar o que é público e notório de todos os povos: O Brasil é 
uma nação Cristã! 
Sendo uma nação Cristã, nada mais válido do que os alunos terem o privilégio de estudarem a 
palavra de Deus contida nas páginas aurifulgantes da Bíblia Sagrada. 
Nota-se amiúde, o desvio do ensino e o proposito que encerra a matéria conhecida como Ensino 
Religioso. 
Temos constatado que não poucas vezes professores tentam impedir ensino diverso daquele que o 
contido nas Sagradas Escrituras, usando de doutrinas pouco recomendáveis que nada tem de 
espiritual, mas sim são usadas como proselitismo e matéria de ataques à nação, à família e às 
autoridades constituídas, pervertendo o sentimento dos jovens. E para esta nação que nasceu aos 
pés da Crua de Cristo, nada melhor do que continuar aprendendo diretamente do maior “Best Seller” 
de todos os tempos: a Bíblia Sagrada. 
Parecer:   
   A Emenda propõe substancial alteração do artigo 5o., referente ao ensino religioso, que, então, 
passaria a ser "ensino bíblico". Ora, mesmo compreendendo ser a Bíblia, patrimônio sagrado das 
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comunidades judeu-cristãs, um dos testos mais difundidos de todos os tempos, impingi-lo como 
disciplina das escolas oficiais seria contrariar o basilar princípio democrático da não discriminação de 
cultos, crenças e convicções religiosas. Por isso e para preservar, inclusive, as peculiaridades 
didático-litúrgicas dos próprios textos sagrados dos judeus e dos cristãos, o Parecer define-se pelo 
não acolhimento. 
   
   EMENDA:00157 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substitutivo ao anteprojeto do Sr. Relator:  
Art. A educação é direito do cidadão e dever do Estado.  
§ 1o. A União, os Estados e os Municípios  
consignarão, anualmente 20% (vinte por cento) de  
suas receitas Tributárias para a Educação.  
§ 2o. O ensino será gratuito em todos os  
níveis de escolaridade.  
Art. A legislação do ensino adotará os  
seguintes princípios:  
I - as empresa industriais, comercias e  
agrícolas, em que trabalhem mais de cem pessoas  
são obrigadas a manter ensino primário gratuito  
para os seus servidores e os filhos destes:  
II - as empresas industriais e comerciais são  
obrigadas a ministrar, em cooperação, aprendizagem  
aos seus trabalhadores menores, pela forma que a  
lei estabelecer, respeitados os direitos dos professores;  
III - o ensino religioso constitui disciplina  
dos horários das escolas oficiais, e de matrícula  
facultativa e será ministrado de acordo com a  
confissão religiosa do aluno, manifestada por ele,  
se for capaz, ou por seu representante legal ou responsável.  
Art. As ciências, as letras e as artes são livres.  
Art. O amparo à cultura é dever do Estado.  
Parágrafo único. A lei promoverá a criação de  
institutos de pesquisas de preferência junto aos  
estabelecimentos de ensino superior.  
Art. As obras, monumentos e documentos de  
valor histórico e artístico, bem como os momentos  
naturais, as paisagens e os locais dotados de  
particular beleza ficam sob a proteção do Poder Público.  
Art. Compete à União, aos Estados ao  
Distrito Federal e aos Municípios incentivar e  
promover o desporto amador e o desenvolvimento do  
turismo e do lazer.  
Art. É obrigatório a assistência financeira  
dos Municípios às entidades de ensino superior,  
mantidas por fundações e sociedades de caráter  
filantrópico, estabelecidas em sua micro região administrativa.  
§ - A Assistência financeira será prestada em  
função do número de alunos oriundos de cada  
Município e o valor correspondente as despesas de  
manutenção da Escola.  
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Art. O ensino da Ecologia, da Informática e  
Previdência Social constituem matérias  
obrigatórias no currículos escolares." 
Justificativa 
A presente emenda substitutiva visa proporcionar, de forma sintética, um capítulo concernente a 
Educação, Cultura e Esporte, assegurando, no entanto: 
a – que a educação é um direito do cidadão e um dever do Estado;  
b – recursos orçamentários da União, dos Estados e dos Municípios;  
c – ensino gratuito em todos os níveis; 
d – normas sobre a obrigatoriedade de manutenção de ensino pelas empresas industriais, comerciais 
e agrícolas; 
e – normas sobre o ensino religioso;  
f – liberdade para as ciências, letras e artes; 
g – amparo à cultura 
h – criação de institutos de pesquisas;  
i – proteção do Estado às obras, monumentos e documentos de valor artístico e histórico; 
j – incentivo ao desporto amador e ao desenvolvimento do turismo e do lazer; 
k – obrigatoriedade de assistência financeira do Município às fundações educacionais de ensino 
superior em sua micro região administrativa; 
l – torna obrigatório o ensino de noções de Ecologia, Informática e Previdência Social.  
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0157-*  
O ilustre parlamentar apresenta substitutivo ao Anteprojeto do relator, o que é vedado pelo 
Regimento. Apesar disso, a proposta sugerida está parcialmente obrigada no Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00184 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 5o. do anteprojeto do  
Relator da subcomissão da Educação, Cultura e  
Esporte o seguinte parágrafo único:  
"Art. 5o. ..................................  
Parágrafo único. A educação da consciência  
religiosa é um direito da pessoa humana, de modo a  
permitir-lhe autênticas opções de vida." 
Justificativa 
Levando em conta que o Brasil é um país de convicções religiosas, acreditamos que é tarefa da 
educação contribuir para a formação integral da pessoa humana, de modo a permitir-lhe autênticas 
opções de vida. 
Assim, a emenda que ora submetemos à douta deliberação da Assembleia Nacional Constituinte tem 
como finalidade fazer contar na nova Carta Magna o direito mais profundo do ser humano que é a 
consciência religiosa: 
Pela razão exposta esperamos contar com o inestimável apoio dos ilustres constituintes. 
Parecer:   
   A EMENDA propõe acréscimo de Parágrafo único ao Artigo 5o., que trata do ensino religioso, pela 
menção da educação da consciência religiosa, direito da pessoa humana.  
Ora, quando o Anteprojeto se refere ao ensino religioso, concebe-o como parte da educação integral 
e, portanto, como instrumento propício a autêntica opção de vida.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00212 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 4o. do anteprojeto:  
"Art. 4o. O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado em português, sendo assegurado às  
nações indígenas também em suas línguas nativas." 
Justificativa 
A emenda acolhe a essência dispositivo do anteprojeto, procurando apenas dar-lhe uma forma mais 
precisa e elegante. 
Parecer:   
   A Emenda contribui para o aperfeiçoamento do texto. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00213 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 5o. do anteprojeto:  
"Art. 5o. Lei complementar fixará o conteúdo  
mínimo obrigatório para o ensino básico, no qual  
se assegure a formação essencial comum e o  
respeito aos valores culturais e regionais, nela  
se prevendo a importância pedagógica do ensino  
intelectual, da educação física, da aprendizagem  
do trabalho, do lazer e da cultura." 
Justificativa 
A emenda substitutiva prevê a necessidade de incorporar ao anteprojeto do eminente relator o 
princípio pedagógico fundamental de conferir ao ensino básico o equilíbrio necessário no 
desenvolvimento concomitante das várias faculdades e sentidos dos estudantes. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda já se encontra nas diretrizes do sistema de educação, alinhadas no Artigo 
2o. do Anteprojeto, especialmente no item IV. Pelo não acolhimento. 
 
 
EMENDA:00239 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Modifica-se o caput do art. 4o. do relatório, para a seguinte redação:  
"Art. O ensino, em qualquer nível, será  
obrigatoriamente ministrado na língua portuguesa,  
sendo assegurado aos indígenas o ensino também em  
sua língua nativa." 
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Justificativa 
O ensino, em qualquer nível, deverá ser ministrado obrigatoriamente em língua portuguesa, 
acrescendo-se, ao novo texto Constitucional, a garantia do ensino também em língua nativa às 
comunidades indígenas, como preservação de direitos e da cultua de que fazem parte. 
Parecer:   
   A EMENDA visa à modificação do Artigo 4o. do Anteprojeto, com referência não mais apenas ao 
ensino fundamental, mas ao ensino em qualquer nível para a obrigatoriedade da língua portuguesa. 
Também em vez da língua materna das minorias linguísticas autóctones, a proposta passa a se 
referir à língua nativa dos indígenas. O Anteprojeto se situa num plano mais abrangente quanto às 
minorias contempladas e menos exigente quanto ao nível de obrigatoriedade da língua portuguesa, 
restrita ao ensino fundamental.  
Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00052 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes, página 25  
Acrescente-se ao artigo 4o o seguinte inciso:  
os estabelecimentos de ensino ficam  
sujeitos à definição de um Projeto Pedagógico como  
característica precípua para seu funcionamento,  
envolvendo ensino, pesquisa e extensão. 
Justificativa 
Cabe ao Estado dar condições e mesmo custear projetos que tenham como finalidade pesquisas de 
caráter tecnológico e/ou aprimoramento cultural com o objetivo de incentivar e promover as ciências 
de maneira geral.  
Tais medidas contribuirão, inevitavelmente, a um progresso e desenvolvimento de nossa Nação.  
Parecer:   
   A proposta está, a nível constitucional, atendida no art. 12 do Substitutivo. Da interpretação e 
aplicação desse dispositivo decorre, obrigatoriamente, a definição de projetos pedagógicos para cada 
unidade escolar. Acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00055 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Educação,  
Cultura e Esportes, página 25  
Acrescente-se ao artigo 5o o seguinte inciso:  
O Estado deve garantir o ensino de 2o grau de  
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caráter profissionalizante, em áreas prioritárias  
para o País, para todos aquele que assim o desejarem. 
Justificativa 
É dever do Estado garantir e promover o estudo profissional em técnico a nível de 2° grau numa 
forma de suprir a falta de indivíduos especializados como prerrogativas as áreas deficitárias e 
carentes em pessoal técnico, solucionando assim dois graves problemas que assolam o país: 
desemprego e falta de mão de obra especializada. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente.  
A proposta está atendida, em sua essência, no art. 3o. do Substitutivo 
   
   EMENDA:00072 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, o  
seguinte art. 6o, renumerando-se os subsequentes:  
"Art. 6o O ensino sobre o patrimônio natural  
e cultural, como parte da educação integral,  
constituirá disciplina de matrícula obrigatória,  
nas escolas oficiais de ensino fundamental e médio." 
Justificativa 
O ensino em assuntos ambientais para as gerações jovens bem como para os adultos e com ênfase 
especial aos menos favorecidos, é essencial para ampliar as bases de uma opinião esclarecida e de 
uma conduta responsável por parte de indivíduos, empresas e comunidades quanto à proteção e 
melhoria do meio ambiente. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O princípio de que a Educação deve estar integrada e a serviço da Cultura está presente no 
Anteprojeto. A especificação de disciplina certamente será considerada pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, a ser promulgada noventa dias após o início de vigência da Constituição, como 
quer o Anteprojeto. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00123 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Suprimir o art. 6o. do Capítulo da Educação, Cultura e Esportes. 
Justificativa 
Defendemos um ensino laico, por entendermos que assim não estaremos privilegiando um credo em 
detrimento de outros. Desta forma estaremos garantindo a liberdade religiosa. 
Ressaltamos, como justificativa, o fato de que o Estado republicano é caracteristicamente laico. 
Parecer:   
   Entendemos que a redação proposta para o Artigo 6o. não viola o princípio da liberdade religiosa, 
pois não impõe um determinado credo em detrimento de outros, que é a preocupação do Nobre 
Constituinte.  
Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:00262 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte art. 5o. no Anteprojeto  
da Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte,  
renumerando-se os demais.  
Art. 5o. - O período letivo no ensino, em  
todos os graus, equivalerá a um quadrimestre  
correspondente em número de dias e aulas ao atual semestre.  
§ 1o. - A lei estabelecerá:  
a) que o ano letivo constará de dois  
quadrimestres de atividades para um de férias;  
b) que serão preservadas as atuais conquistas  
dos professores, principalmente no que concerne a  
sua remuneração por número de aulas ministradas.  
§ 2o. - Caso o professor ministre aulas em  
três quadrimestres seguidos, sua remuneração,  
nesse período, será majorada em cinquenta por cento. 
Justificativa 
É notória a falta de vagas, bem como a redução da jornada escolar a um período quase simbólico de 
permanência na escola, especialmente no ensino de 1° grau. Com efeito, o Brasil é um dos países do 
mundo que têm ano letivo mais curto, apesar de o tempo que o aluno passa na escola ser 
reconhecidamente um importante fator de aproveitamento. Entretanto, mantemos um calendário 
irracional, que desperdiça recursos humanos e materiais, além de impor reprovações de caráter anual 
ao aluno. Este, diante de uma repetição cansativa e desinteressante, não poucas vezes prefere 
abandonar a escola. Assim, afigura-se-nos preferível que, em vez da organização semestral ou anual, 
passemos a ter períodos, letivos de duração quadrimestral. Com isso, o ano letivo constará de dois 
quadrimestres de atividades para um de férias, preservadas naturalmente as conquistas dos 
professores no que se refere à sua remuneração e descanso. O resultado final será a diminuição dos 
custos diretos, com maior democratização educacional, tanto no que se refere ao acesso como à 
permanência na escola.  
Além disso, haverá um melhor aproveitamento do espaço físico dos estabelecimentos de ensino, 
terminando-se com sua ociosidade e se facultará o aumento em até cinquenta por cento da clientela 
atendida pela mesma escola. Com isso, evitar-se-ia ou seria mínima a construção de novas salas e 
as escolas particulares poderiam até mesmo reduzir o custo de suas mensalidades, em razão da 
redução dos custos diretos. A medida é economicamente eficaz tanto para a rede particular como 
para a oficial.  
Finalmente, teremos o redirecionamento das férias escolares, diminuindo-se consideravelmente o 
fluxo de congestionamento do turismo que ocorre invariavelmente neste período.  
Parecer:   
   O conteúdo da proposta fará parte, sem dúvida, da Lei Básica da Educação Nacional, que definirá a 
organização dos vários sistemas de ensino.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00292 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação, da Cultura e dos Esportes. (VIII-A):  
Substitua-se os artigos 1o., 2o., 3o., 4o.,  
5o., 6o., 7o., 11, 15 e 16 do Anteprojeto, pelo seguinte:  
"Art. 1o. - A educação, dada no lar e na  
escola, é direito de todos, assegurada a igualdade  
de oportunidade, e inspira-se nos ideais de  
liberdade e solidariedade e no princípio da  
unidade nacional.  
§ 1o. - O ensino será ministrado pelos  
poderes públicos e pela iniciativa particular,  
obedecidos os seguintes critérios:  
a) igualdade entre o homem e a mulher, vedada  
quaisquer discriminação em razão do nascimento,  
raça, cor, credo religioso ou origem;  
b) o ensino público e particular de nível  
primário e médio será ministrado em língua nacional;  
c) o ensino público de 1o. e 2o. graus será gratuito;  
d) o ensino particular de 1o. grau será  
gratuito e o de 2o. grau gratuito para os alunos  
carentes, cabendo ao Estado o custeio na forma da lei;  
e) o ensino dos seis aos quinze anos é obrigatório;  
f) o ensino público e particular ulterior ao  
de 2o. grau será gratuito para quantos,  
demonstrando efetivo aproveitamento, provarem  
falta ou insuficiência de recursos, cabendo ao  
Estado transferir recursos, na forma da lei, às  
escolas particulares;  
g) o ensino religioso, de caráter  
confessional, de matrícula facultativa,  
constituirá disciplina dos horários normais de 1o.  
e 2o. graus, facultada, na forma da lei, a  
indicação dos professores pelas confissões  
religiosas interessadas;  
h) o provimento dos cargos iniciais e finais  
das carreiras do magistério de 1o. e 2o. graus e  
superior, quando se tratar de ensino público, será  
feito mediante concurso de prova e de títulos;  
i) é garantida a liberdade de cátedra;  
j) o ensino público de 1o. e 2o. graus será  
descentralizado, cabendo prioritariamente, o de  
1o. grau aos municípios e o de 2o. grau aos  
Estados na forma da lei complementar que  
estabelecerá mecanismos de transferência  
automática de recursos e financeiros da União para  
os demais níveis de poder;  
k) as empresas agrícolas, industriais e  
comerciais manterão, na forma da lei, ensino  
primário gratuito a seus empregados e filhos  
destes, bem como em cooperação, aprendizagem e  
treinamento a seus trabalhadores;  
l) os currículos de 1o. e 2o. graus darão  
prioridade ao ensino da língua nacional da  
matemática e incluirão, como matérias  
obrigatórias, o estudo da Constituição e Moral e Cívica." 
Justificativa 
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A emenda visa assegurar a participação da iniciativa particular nas tarefas da Educação – condição 
indispensável para que ela seja democrática.  
A prerrogativa dos pais, responsáveis ou alunos escolherem a escola – pública ou particular – é 
timbre das sociedades realmente livres. 
É o que pretende a emenda.  
Suprime-se, ainda, o dispositivo sobre vinculações, uma vez que, ao anteprojeto próprio, foi 
assegurada emenda, determinando que elas sejam objeto dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, 
de duração trienal.  
Com todo o respeito, quero, ainda, lembrar o nobre Relator, a Comissão e os senhores Constituintes 
que, aprovado o anteprojeto, o Brasil dará ao mundo um exemplo grotesco de incoerência: recursos 
públicos poderão ser repassados a associações culturais, clubes de futebol, empresas teatrais, 
cinematográficas e a muitas outras, mas não poderão ser repassados a escola.  
Parecer:   
   O relator mantém o teor do Anteprojeto.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00332 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 5o. do capítulo I da Subcomissão VIII-A:  
"Art. 5o. Comunidades, grupos de caráter  
social, religioso e cultural gozam do direito de  
organizar-se para prestar o serviço da educação em  
qualquer nível ou modalidade, respeitando as  
exigências legais.  
Parágrafo único. As entidades educacionais  
poderão receber apoio técnico e financeiro do  
Estado desde que comprovem, na forma da lei, a não  
distribuição de lucros, a reaplicação de eventuais  
superávits em educação e apresentem contabilidade  
aberta e verificável pela comunidade e pelo Estado." 
Justificativa 
Esta Emenda tem como objetivo restabelecer o direito democrático ao ensino livre, respeitando o 
pluralismo da Sociedade Brasileira. 
Parecer:   
   A Emenda que, salvo melhor juízo, deveria referir-se ao at.7o. do Anteprojeto, tem o seu conteúdo 
resguardado na redação dada pelo Relator.  
Acolhida em parte. 
   
   EMENDA:00333 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 6o. do capítulo I da Subcomissão VIII-A:  
"Art. 6o. Cabe a toda sociedade o dever de  
garantir a educação escolar fundamental de igual  
qualidade para todos." 
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Justificativa 
Esta Emenda tem como objetivo restabelecer o direito democrático ao ensino livre, respeitando o 
pluralismo brasileiro.  
Parecer:   
   O direito democrático ao ensino livre respeitando o pluralismo brasileiro está agasalhado neste 
Substitutivo. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00335 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 4o. do capítulo I da Subcomissão VIII-A:  
"Art. 4o. Os pais têm o direito de educar os  
filhos de acordo com seus valores e princípios de  
vida, e de escolher a instituição educacional de  
sua preferência." 
Justificativa 
Esta Emenda tem como objetivo restabelecer o direito democrático ao ensino livre, respeitando o 
pluralismo brasileiro.  
Parecer:   
   O conteúdo da proposição, em sua essência, já está contemplado no Anteprojeto.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00355 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 10 do capítulo I da Subcomissão VIII-A:  
"Art. 10. Respeitadas a opção e a confissão  
religiosa dos pais ou alunos, o ensino religioso  
constituirá componente curricular na educação  
escolar fundamental das escolas estaduais." 
Justificativa 
Esta Emenda tem como objetivo restabelecer o direito democrático ao ensino livre, respeitando o 
pluralismo da Sociedade Brasileira.  
Parecer:   
   Entendemos que o ensino religioso deve ser disciplina facultativa nas escolas oficiais e não apenas 
de matrícula facultativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00388 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 25  

 

Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Educação, Cultura  
e Esportes o seguinte parágrafo:  
Parágrafo único. "A educação artística deve  
ser obrigatória no currículo escolar de primeiro e  
segundo grau." 
Justificativa 
A Educação artística é indispensável para uma educação integral, possibilita ao educando um 
completo desenvolvimento de suas possiblidades como ser humano.  
Parecer:   
   A contribuição do Autor é relevante, mas referindo-se a conteúdo curricular pertence à Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00477 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Define a obrigatoriedade do ensino  
fundamental, ministrado em português, ressalvada a  
autonomia cultural das Nações Indígenas.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa à Educação, o  
seguinte dispositivo:  
"Art... O ensino é obrigatório para todos;  
dos 6 (seis) aos 16 (dezesseis) anos de idade, e  
incluirá a habilitação para o exercício de uma  
atividade profissional.  
Parágrafo único - O ensino básico para  
brasileiros será ministrado em português, exceto  
nas comunidades indígenas, onde será especialmente  
adaptado às suas culturas, e lecionado nas línguas  
nativas, facultando-se àqueles que assim o  
desejarem, o estudo da língua e culturas nacionais." 
Justificativa 
É dever do Estado assegurar e fornecer as condições mínimas para que os indivíduos e as 
coletividades se integrem de forma ativa e plena na sociedade.  
A preservação da história e culturas dos povos depende fundamentalmente do estudo e conservação 
das suas línguas; as comunidades indígenas devem integrar-se à sociedade brasileira, mas, de modo 
a preservar o seu conteúdo histórico cultural, a fim de que possam sobreviver como nações que 
possuem a sua história a sua própria identidade.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O conteúdo da proposição, em sua essência, está contemplado no anteprojeto. 
   
   EMENDA:00486 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
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Texto:   
   Institua-se o art. 6o. do anteprojeto da  
Subcomissão VIII-A, pela seguinte redação:  
Art. 6o. - Como parte da educação integral, o  
ensino religioso constituirá matéria facultativa  
para os alunos nas escolas oficiais, assegurados a  
todos os credos o direito de ministrá-las. 
Justificativa 
Dá melhor correção ao texto, e estabelece a não responsabilidade do Estado pelos custos do ensino 
religioso. 
Parecer:   
   Tendo em vista a reestruturação dos dispositivos, de modo a torná-los mais sintéticos, não foi 
possível acolher "in totum" a relevante contribuição do Autor no que se refere à forma. Todavia, o 
princípio está, em sua essência, inscrito no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00602 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Relatório Final das  
Subcomissões da Educação, Cultura e Esportes:  
Art. - A legislação do ensino adotará os  
seguintes princípios:  
I - as empresas industriais, comerciais e  
agrícolas, em que trabalhem mais de cem pessoas  
são obrigadas a manter ensino primário gratuito  
para os seus servidores e os filhos destes;  
II - as empresas industriais e comerciais são  
obrigadas a ministrar, em cooperação aprendizagem  
aos seus trabalhadores menores, pela forma que a  
lei estabelecer, respeitados os direitos dos professores;  
III - o ensino religioso constitui disciplina  
dos horários das escolas oficiais, e de matrícula  
facultativa e será ministrado de acordo com a  
confissão religiosa do aluno, manifestada por ele,  
se for capaz, por seu representante legal ou responsável. 
Justificativa 
A emenda proposta visa a adoção de normas sobre obrigatoriedade de manutenção de ensino pelas 
empresas industriais, comerciais e agrícolas. 
Parecer:   
   Os incisos I e II da sua Emenda estão, quanto ao mérito, acolhidos nos artigos 13 e 14, enquanto 
que seu inciso III, está contemplado no parágrafo único do artigo 5o. do Substitutivo. Acolhida 
parcialmente. 
   
   EMENDA:00610 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes o  
seguinte, revogando-se as disposições em contrário.  
"O ensino religioso da matéria facultativa  
constituirá disciplina obrigatória nos horários  
normais das escolas de primeiro e segundo graus  
mantidos pelo Poder Público". 
Justificativa 
Estamos oferecendo emenda, que dispõe ser o ensino religioso, de matricula facultativa, disciplina 
obrigatória nos horários normais das escolas de primeiro e segundo graus mantidos pelo Poder 
Público.  
Parecer:   
   O ensino religioso deve ser disciplina facultativa nas escolas oficiais e não apenas de matrícula 
facultativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00683 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Substitui-se o art. 6o. pela seguinte redação:  
Art. 6o. Para a garantia da qualidade da  
educação, o ensino público é gratuito e laico em  
todos os níveis de escolaridade, sem distinção de  
sexo, raça, idade, confissão religiosa, filiação  
política ou classe social. 
Justificativa 
A defesa do laicismo, como requisito de democratização do ensino, implica em não privilegiar um 
credo religioso em detrimento dos outros, não confundindo, ainda, o laicismo com ateísmo. No Estado 
Republicano não há religião oficial. Na medida em que se assegura o ensino laico, garante-se, 
consequentemente, a liberdade religiosa e de pensamento, possibilitando a manifestação de todos os 
credos, mesmo os não reconhecidos oficialmente. 
Parecer:   
   O ensino religioso deve ser disciplina facultativa nas escolas oficiais e não de matrícula facultativa, 
devendo a própria instituição decidir pela sua conveniência ou não. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00692 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se o "caput" dos arts. 5o., 6o. e 8o. 
Justificativa 
Um Artigo Constitucional não deve chegar a este nível de detalhe. 
Este é tratamento mais próprio para legislação ordinária complementar.  
Parecer:   
   Os artigos 6o. e 8o. encerram postulados essenciais para o desenvolvimento do processo 
educacional e não podem ser omitidos no Anteprojeto. Aprovada parcialmente. 
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   EMENDA:00777 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se no art. 6o. do anteprojeto da  
Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes, a  
expressão "matéria facultativa" pela expressão  
"matricula facultativa." 
Justificativa 
É obvio que se trata de simples erro de redação. Não é a matéria que é facultativa, e sim a “matricula” 
na disciplina.  
Parecer:   
   Entendemos que o ensino religioso deve se constituir disciplina facultativa nas escolas oficiais e 
não apenas de matrícula facultativa. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00778 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se no art. 5o. do anteprojeto da  
Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes a  
expressão: "no qual se assegure", por "no qual se  
assegurem." 
Justificativa 
Trata-se apenas de uma emenda de redação, em que o verbo “assegurar” está no singular, quando 
deveria estar no plural. Simples erro de concordância.  
Parecer:   
   O artigo 5o., na nova redação do Substitutivo foi retirado, sendo prejudicada a proposta. 
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00787 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUBSTITUA-SE, NA PARTE FINAL DO ART. 6o., DO  
RELATÓRIO DA SUBCOMISSÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA E  
ESPORTES, A PALAVRA MATÉRIA PELA PALAVRA  
MATRICULA, RESULTANDO NA SEGUINTE REDAÇÃO:  
"Art. 6o. disciplina de matrícula facultativa nas escolas oficiais." 
Justificativa 
Por ser a educação um processo que envolve a capacidade física, intelectiva, social e religiosa, é 
indispensável que, para estar completamente aparelhada e em condições de oferecer uma formação 
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sadia às crianças e aos jovens, tenha o ensino religioso como um complemento da orientação 
religiosa já recebida, ainda que muitas vezes precariamente, no lar. 
Parecer:    
Entendemos que o ensino religioso deve se constituir disciplina facultativa nas escolas oficiais e não 
apenas de matrícula facultativa.   
 
   EMENDA:00808 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se ao art. 5o. - § único, da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, a seguinte Redação:  
Art. 5o. - ..................................  
§ único - Será estimulado o aproveitamento de  
quem possua habilitação de atividade profissional,  
em todas as suas etapas, assim como a iniciação ao  
trabalho, a formação até a especialização, em  
todos os níveis e graus de ensino, a Instituição  
pugnará sempre pela qualidade do ensino  
profissionalizante. 
Justificativa 
Milhões de Brasileiros que ingressem anualmente no mercado de trabalho ressentem de uma 
Educação para o trabalho que abranja desde a iniciação, a preparação e até mesmo a 
especialização.  
O isolamento da escola quanto aos anseios e necessidades da comunidade, através de um currículo 
eminentemente teológico, faz com que o educando ao deixá-la não encontre aplicação prática de 
seus conhecimentos adquiridos durante a vida escolar, qualquer que seja a série, nível ou grau em 
que interrompa ou conclua seus estudos, enfrentando dificuldades múltiplas na aplicação dos 
mesmos. Isso ocorre até com aqueles que logram alcançar a formação superior.  
Parecer:   
   Embora prejudicada, pela supressão do art. a que se refere, a Emenda tem o seu conteúdo 
preservado na redação do Relator.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00872 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Artigo 6o., transformando-  
o em Parágrafo único do Artigo 5o:  
Parágrafo único - O ensino religioso, sem  
distinção do credo, constituirá disciplina de  
matéria facultativa. 
Justificativa 
Além de tornar mais claro e simples a redação no Art. 6º, transformá-la em Parágrafo Único do Art. 
5°, que trata do conteúdo do ensino obrigatório, ao qual diz respeito o referido artigo.  
Parecer:   
   O ensino religioso deve se constituir disciplina facultativa nas escolas oficiais e não apenas de 
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matrícula facultativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01047 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Do Ensino Religioso  
Dar ao Art. (....) a seguinte redação:  
A "Educação Religiosa será garantida pelo  
Estado no Ensino de 1o. e 2o. Graus como elemento  
integrante da Oferta Curricular respeitando a  
Pluralidade Cultural e a Liberdade Religiosa." 
Justificativa 
Proponho, que se faça inscrever nas páginas do novo Estatuto Supremo da Nação, dispositivos que 
garantam a todos os alunos do sistema educacional, o acesso ao ensino religioso, estruturado de 
forma a respeitar a pluralidade de credos do povo brasileiro, cujas raízes se embebem em fontes de 
cultura variadas e de diferentes matizes.  
Cumpre criar oportunidades, não para o exercício do ensino “sobre” religião, informativo, de caráter 
cientifico-teológico, mas, isto sim, para o ensino confessional, formativo, capaz de orientar o aluno 
para a prática constante de uma das múltiplas religiões cultivadas no Brasil.  
Confio na unânime acolhida desta proposição pelos Srs. Constituintes, os quais representam com 
fidedignidade, o pensamento da sociedade do País, reconhecidamente inclinada à fé religiosidade, 
evidenciadas nos milhares de templos e espaços diversos dedicados aos cultos e outras 
manifestações de caráter místico.  
Parecer:   
   O ensino religioso deve ser disciplina facultativa nas escolas oficiais e não apenas de matrícula 
facultativa.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Emenda ao Substitutivo do Relator  
Constituinte Arthur da Távola.  
Substitua-se o texto do § único do art. 5o.,  
pelos seguintes:  
§ 1o. - O ensino das Escrituras Sagradas,  
constituirá disciplina de matrícula facultativa.  
§ 2o. - As aulas poderão ser ministradas por  
professores do credo professada pelo aluno, no  
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âmbito da sua igreja, submetendo-se o mesmo a  
comprovação da frequência, testes e provas  
aplicados pelo professor escolhido.  
§ 3o. - Os valores alcançados na prova, pelo  
aluno, serão periodicamente encaminhados à direção  
da escola pelos professores da disciplina. 
Justificativa: 
Pretendemos, com esta sugestão, enfatizar o que é público e notório de todos os povos: O Brasil é 
uma Nação Cristã! 
Sendo uma Nação Cristã, nada mais válido do que os alunos terem o privilégio de estudarem a 
palavra de Deus contida nas páginas aurifulgentes da Bíblia Sagrada. 
Nota-se amiúde, o desvio do ensino e do propósito que encerra a matéria conhecida como Ensino 
Religioso. 
Temos constatado que não poucas vezes professores tentam impingir ensino diverso daquele que o 
contido nas Sagradas Escrituras, usando de doutrinas pouco recomendáveis que nada tem de 
espiritual, mas sim são usadas como proselitismo e matéria de ataques à Nação, à família e às 
autoridades constituídas, pervertendo o sentimento dos jovens. 
E para esta Nação que nasceu aos pés da Cruz de Cristo, nada melhor do que continuar aprendendo 
diretamente do maior “Best Seller” de todos os tempos: a Bíblia Sagrada. 
Já os parágrafos 2º e 3º têm por finalidade permitir ao aluno que continue recebendo os 
ensinamentos da sua própria religião, uma vez que os ensinos ministrados nas escolas não condizem 
em alguns casos com aqueles professados pela fé do aluno. 
Diversos, senão milhares de alunos tem duplicidade de ensinamento religioso que lhe é oferecido no 
currículo normal das escolas bem como na sua igreja. 
São finalmente, alterações que servem para aperfeiçoar o texto constitucional inspirado na liberdade 
religiosa que já desfruta todo cidadão conforme art. 153 e parágrafos da Constituição do Brasil. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Emenda ao Substitutivo do Relator.  
Substitua-se o texto do parágrafo único do  
art. 5o., pelo seguinte:  
Art. - O ensino religioso constituirá  
disciplina de matrícula facultativa e será  
fundamentado primordialmente nas Escrituras  
Sagradas.  
§ Único - As aulas poderão ser ministradas  
por professores do credo professada pelo aluno, no  
âmbito da sua igreja, submetendo-se o mesmo a  
comprovação da frequência, testes e provas  
aplicados pelo professor escolhido. 
Justificativa 
Pretendemos, com esta sugestão, enfatizar o que é público e notório de todos os povos: O Brasil é 
uma nação Cristã! 
Sendo uma nação Cristã, nada mais válido do que os alunos terem o privilégio de estudarem a 
palavra de Deus contida nas páginas aurifulgantes da Bíblia Sagrada. 
Nota-se amiúde, o desvio do ensino e o proposito que encerra a matéria conhecida como Ensino 
Religioso. 
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Temos constatado que não poucas vezes professores tentam impedir ensino diverso daquele que o 
contido nas Sagradas Escrituras, usando de doutrinas pouco recomendáveis que nada tem de 
espiritual mas sim são usadas como proselitismo e matéria de ataques à nação, à família e às 
autoridades constituídas, pervertendo o sentimento dos jovens. E para esta nação que nasceu aos 
pés da Cruz de Cristo, nada melhor do que continuar aprendendo diretamente do maior “Best Seller” 
de todos os tempos: a Bíblia Sagrada. 
Já o parágrafo único tem por finalidade permitir ao aluno que continue recebendo os ensinamentos da 
sua própria religião, uma vez que os ensinos ministrados nas escolas não condizem em alguns casos 
com aqueles professados pela fé do aluno. 
Diversos, senão milhares de alunos tem duplicidade de ensinamento religioso que lhe é oferecido no 
currículo normal das escolas bem como na sua igreja. 
São finalmente, alterações que servem para aperfeiçoar o texto constitucional inspirado na liberdade 
religiosa que já desfruta todo cidadão conforme art.153 e parágrafos da Constituição Federal. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00152 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 5o. Inclua-se, a partir da palavra  
fixará, a expressão "a competência para definir",  
e passando o texto a ter a seguinte redação.  
Art. 5o. A Lei fixará a competência para  
definir o conteúdo básico obrigatório para o  
ensino fundamental que assegure a formação comum e  
o respeito aos valores culturais e suas  
especificidades regionais". 
Justificativa: 
Com a nova redação, permitir-se-á a necessária flexibilidade ao processo e, ao mesmo tempo, 
resguardar-se-á o princípio Federativo de autonomia dos Estados e o próprio espírito do projeto que 
confere, à União, a suplementariedade na matéria. 
Parecer:   
   O Relator manteve a redação do Artigo 5o, tanto no caput como no parágrafo único, por entender 
que eles não infirmam os princípios consagrados no Artigo 2o. do Substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00164 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO ANTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO  
Acrescente-se no Art. 3o., inc. II:  
"...incluindo a profissionalização;"  
Acrescente-se no art. 5o:  
"...nela se prevendo a iniciação e a  
preparação para o trabalho." 
Justificativa: 
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Anualmente milhões de brasileiros ingressam no mercado de trabalho sem nenhuma iniciação ou 
preparo, pois a escola brasileira é demasiadamente elitista e acadêmica. Há necessidade de que a 
escola se aproxime da realidade, colocando a comunidade estudantil apta ao aproveitamento racional 
das riquezas do país, contribuindo assim para o acesso social para a melhoria da sociedade. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00183 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do art. 5o:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso que  
caracteriza as escolas confessionais, constituirá  
disciplina de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa 
O dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo”, é supérflua, por ser o ensino de tal natureza de matrícula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não, no ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria confissão, que as tem feito merecedoras de escolha 
por pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela 
definição da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00208 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 4o. O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma nacional, assegurado às  
nações indígenas também o emprego de suas línguas  
e processos de aprendizagem.  
............................................ 
Justificativa: 
O conceito de nações indígenas permite interpretações que podem vir a comprometer a própria ideia 
de integração nacional. A substituição proposta – nações por comunidades – vem, inclusive, dar 
maior precisão ao que se deseja transmitir. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00214 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Art. 5o. Substituir por:  
Art. 5o. A lei fixará disciplinas básicas  
obrigatórias para o ensino fundamental que  
assegure formação comum e o respeito aos valores  
culturais e suas especificidades regionais.  
Parágrafo único. O ensino religioso, sem  
distinção de credo constituirá disciplina de  
matrícula facultativa. 
Justificativa 

a) Distinguir “conteúdo” e “disciplina”. 
b) A nova redação assegura a oferta da disciplina e estabelece o aspecto facultativo quanto à 

matrícula. 
Parecer:   
   O Relator manteve a redação do Artigo 5o, tanto no caput como no parágrafo único, por entender 
que eles não infirmam os princípios consagrados no Artigo 2o. do Substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00215 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do parágrafo único do art. 5o pela seguinte:  
Parágrafo único. Como parte da educação  
integral, o ensino religioso constituirá matéria  
facultativa para os alunos nas escolas oficiais,  
assegurados a todos os credos o direito de ministrá-lo. 
Justificativa 
Dá melhor correção ao texto, e estabelece a não responsabilidade do Estado pelos custos do ensino 
religioso. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00270 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 5o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 5o. - A lei fixará conteúdo básico  
obrigatório para o ensino fundamental que assegure  
os valores culturais e suas especialidades  
regionais, assegurada a obrigatoriedade da  
disciplina educação artística no currículo escolar  
de primeiro e segundo graus." 
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Justificativa: 
A educação artística é indispensável para uma educação integral, possibilita ao educando um 
completo desenvolvimento de suas possibilidades como ser humano. 
Parecer:   
   Segundo a tradição do direito brasileiro a proposição não trata de matéria Constitucional. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00306 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir o Parágrafo único do art. 5o. 
Justificativa 
O Ensino Público não pode incluir em seu currículo qualquer Religião. O Estado não tem religião 
oficial. Torna-se necessária a defesa do ensino laico. Não cabe à lei, portanto, na definição de 
currículo para o ensino fundamental, incluir o ensino religioso, ainda que facultativo. Há sim de 
garantir a liberdade de pensar, possibilitando a manifestação de quaisquer credos mesmo os não 
reconhecidos oficialmente como religião. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00310 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 5o., a seguinte redação:  
"Art. 5o. ..................................  
Parágrafo único. O ensino religioso, sem  
distinção de credo, se constituirá disciplina  
obrigatória." 
Justificativa 
Não podemos tirar das crianças o direito ao aprendizado religioso. 
Enquanto o homem vive o mistério que a ciência não pode ainda definir de onde viemos, o que 
somos e para onde iremos, nada mais nos resta do que alimentar a parte espiritual, mesmo que 
possa parecer um dogma. O que importa é o conforto pela fé, que torna o homem mais sensível e 
mais solidário. Só teremos um mundo mais justo, com menor criminalidade, se tivermos um povo com 
consciência cristã, que começa a se formar na infância, com o ensinamento religioso, que deve ser 
obrigatório no primeiro grau para dar oportunidade às crianças de aprender sobre Deus. 
Temos a certeza da aprovação da presente emenda, tendo em vista que todos aqui, concordam que 
só a formação cristã evitará um mundo cão, selvagem, habitado por gente sem fé e sem Deus, onde 
prevalece a lei do mais forte, do mais cruel. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00334 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao substitutivo do Anteprojeto do Relator da  
Comissão da Família, da Educação, Cultura e  
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.  
Dê-se ao artigo 1o, do Capítulo I, feitas as  
necessárias adaptações nos demais, a seguinte redação:  
"Art. 1o. - A educação, dada no lar e na  
escola, é direito de todos, assegurada a igualdade  
de oportunidade, e inspira-se nos ideais de  
liberdade e solidariedade e no princípio da  
unidade nacional.  
§ 1o. - O ensino será ministrado pelos  
poderes públicos e pela iniciativa particular,  
obedecidos os seguintes critérios:  
a) igualdade entre o homem e a mulher, vedada  
quaisquer discriminações em razão do nascimento,  
raça, cor, credo religioso ou origem;  
b) o ensino público e particular de nível  
primário e médio será ministrado em língua nacional;  
c) o ensino público de 1o. e 2o. Graus será gratuito;  
d) o ensino particular de 1o. grau será  
gratuito e o de 2o. grau para os alunos carentes,  
cabendo ao Estado o custeio na forma da lei;  
e) o ensino dos seis aos quinze anos é obrigatório;  
f) o ensino público e particular ulterior ao  
de 2o. grau será gratuito para quantos,  
demonstrando efetivo aproveitamento, provarem  
falta ou insuficiência de recursos, cabendo ao  
Estado transferir recursos, na forma da lei, às  
escolas particulares;  
g) o ensino religioso, de caráter  
confessional, de matrícula facultativa,  
constituirá disciplina nos horários normais de 1o.  
e 2o. graus, facultada, na forma da lei, a  
indicação dos professores pelas confissões  
religiosas interessadas;  
h) o provimento dos cargos iniciais e finais  
das carreiras do magistério de 1o. e 2o. graus e  
Superior, quando se tratar de ensino público, será  
feito mediante concurso de prova e de títulos;  
i) é garantida a liberdade de cátedra;  
j) o ensino público de 1o. e 2o. graus será  
descentralizado, cabendo prioritariamente, o de  
1o. grau aos municípios e o de 2o. grau aos  
estados na forma da lei complementar que  
estabelecerá mecanismos de transferência  
automática de recursos técnicos e financeiros da  
União para os demais níveis de poder;  
k) as empresas agrícolas, industriais e  
comerciais manterão, na forma da lei, ensino  
primário gratuito a seus empregados e filhos  
destes, bem como em cooperação, aprendizagem e  
treinamento a seus trabalhadores;  
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l) os currículos de 1o. e 2o. graus darão  
prioridade ao ensino da língua nacional e da  
matemática e incluirão, como matérias  
obrigatórias, o estudo da Constituição e Moral e Cívica". 
Justificativa: 
A emenda visa assegurar a participação da iniciativa particular nas tarefas da Educação – condição 
indispensável para que ela seja democrática. 
A prerrogativa dos pais, responsáveis ou alunos escolherem a escola – pública ou particular – é 
timbre das sociedades realmente livres. 
É o que pretende a emenda. 
Suprime-se, ainda, o dispositivo sobre vinculações, uma vez que, ao anteprojeto próprio, foi 
apresentada emenda, determinando que elas sejam objeto dos Planos Nacionais de 
Desenvolvimento, de duração trienal. 
Parecer:   
   O Relator mantém a redação concisa do Substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00335 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   "O artigo 5o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 5o. - A lei fixará a competência para  
definir o currículo básico obrigatório para o  
ensino fundamental que assegure a formação comum e  
o respeito aos valores e suas especificidades regionais". 
Justificativa: 
Ao delegar-se competência busca-se maior flexibilidade e descentralização, e substituindo-se a 
palavra “conteúdo” por “currículo” tem-se um termo mais genérico, uma vez que didática e 
pedagogicamente falando, conteúdo está associado a programas, cuja definição só deverá estar 
afeta à União. 
Parecer:   
   O Relator manteve a redação do Artigo 5o, tanto no caput como no parágrafo único, por entender 
que eles não infirmam os princípios consagrados no Artigo 2o. do Substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00343 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do artigo 5o.  
Parágrafo Único - O ensino religioso que  
caracteriza as escolas confessionais, constituirá  
disciplina de matrícula facultativa nas escolas públicas. 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
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A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino de tal natureza de matrícula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não, no ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria confissão, que as tem feito merecedoras de escolha 
por pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela 
definição da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00346 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Substituir o Art. 4o. do Substitutivo da Comissão VIII por:  
Art. 4o. - "O ensino de primeiro grau, com  
oito anos de duração, e obrigatório para todas as  
crianças a partir de sete anos de idade, visando  
propiciar formação básica comum indispensável a todos". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00359 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se ao art. 5o. do Substitutivo:  
Parágrafo 1o. - ........................  
Parágrafo 2o. - Será estimulado o  
aproveitamento de quem possua habilitação de  
atividade profissional e, em todas as suas etapas,  
assim como a iniciação ao trabalho, a formação até  
a especialização, em todos os níveis e graus de  
ensino, a instituição pugnará sempre pela  
qualidade de ensino profissionalizante. 
Justificativa: 
Milhões de brasileiros que ingressaram anualmente no mercado de trabalho ressentem de uma 
Educação para o trabalho que abranja desde a iniciação, a preparação, a formação e até mesmo a 
especialização. 
O isolamento da escola quanto aos anseios e necessidades da comunidade, através de um currículo 
eminentemente teórico, faz com que o educando ao deixá-la não encontre aplicação prática de seus 
conhecimentos adquiridos durante a vida escolar, qualquer que seja a série, nível ou grau em que 
interrompa ou conclua seus estudos enfrentando dificuldades múltiplas na aplicação dos mesmos. 
Isso ocorre até com aqueles que logram alcançar a formação superior. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00373 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do artigo 5o.:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso que  
caracteriza as escolas confessionais, constituirá  
disciplina de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino de tal natureza de matrícula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não, no ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria confissão, que as tem feito merecedoras de escolha 
por pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela 
definição da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00392 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 4o.  
Substitua-se a palavra nacional por oficial. 
Justificativa: 
O português é o idioma oficial do Brasil. O idioma das nações indígenas também é idioma nacional. A 
substituição da palavra nacional por oficial garante a diferenciação sem alterar o objetivo. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00402 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 5o. - Inclua-se, a partir da palavra  
fixará, a expressão "a competência para definir  
o", passando o texto a ter a seguinte redação:  
Art. 5o. - A Lei fixará a competência para  
definir o conteúdo básico obrigatório para o  
ensino fundamental que assegure a formação comum e  
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o respeito aos valores culturais e suas  
especificidades regionais." 
Justificativa: 
Com a nova redação, permitir-se-á a necessária flexibilidade ao processo e, ao mesmo tempo, 
resguardar-se-á o princípio Federativo de autonomia dos Estados e o próprio espírito do projeto que 
confere, à União, a suplementariedade na matéria. 
Parecer:   
   O Relator manteve a redação do Artigo 5o, tanto no caput como no parágrafo único, por entender 
que eles não infirmam os princípios consagrados no Artigo 2o. do Substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00456 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo único do art. 5o:  
"Parágrafo único - O ensino religioso que  
caracteriza as escolas confessionais, constituirá  
disciplina, de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo”, é supérflua, por ser o ensino de tal natureza de matrícula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não, no ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria confissão, que as tem feito merecedoras de escolha 
por pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela 
definição da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00484 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Capítulo da Educação, Cultura e Esportes  
substitua-se o parágrafo único do art. 5o. pelo seguinte:  
Parágrafo único. O ensino deverá ser, em  
todos os níveis, público, gratuito, universal e laico. 
Justificativa 
No Brasil, de um lado, temos os analfabetos e os semianalfabetos constituindo-se em torno de 50% 
da nossa população e empobrecidos por um desigual e opressivo sistema social. Do outro lado, 
temos um sistema escolar aristocrático e elitista, contendo uma série de problemas institucionais que 
impossibilitam de adequar-se às necessidades sociais. 
A escola não pode mais continuar a serviço de classe de privilégios de herança ou de poder 
aquisitivo, de credo religioso ou político. A educação deve estar a serviço do indivíduo em si e para si, 
no sentido de que a escola deverá descobrir e desenvolver em cada aluno, suas capacidades inatas 
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(potencialidades), suas aptidões, suas vocações e seus valores intrínsecos para que cada um possa 
se habilitar a participar da vida social, realizar-se e, assim, contribuir para o bem comum de acordo 
com seus valores pessoais e o nível de seu real potencial. 
O sistema PÚBLICO E GRATUÍTO de educação tem por finalidade a democratização do ensino para 
que se estabeleça a igualdade de condições e de oportunidades e o direito à Educação. Este direito à 
Educação e de oportunidades é o Direito à Educação. Este direito à Educação está diretamente 
relacionado ao dever de dar educação, logo esta deverá ser gratuita e em todos os seus níveis. 
Por sua vez, é essa gratuidade que irá assegurar nas escolas de todos os graus, um grande 
contingente de alunos, independente da sua condição socioeconômica. 
A educação deverá ser LAICA, isto é, o componente religioso do ensino será excluído, exatamente 
em respeito à individualidade religiosa de cada aluno. 
O que queremos com a educação pública, gratuita, universal e laica é uma posição firme de apoio a 
uma política educacional fundamentada em princípios democráticos, se desejamos, de fato, construir 
uma sociedade aberta para todos, minimizar as desigualdades individuais e sociais, e atingir o bem 
comum. 
Somente assim a escola passará a ser a grande reguladora social, corrigindo as injustiças do atual 
sistema social e preparando um novo sistema, mais seguro, coerente e justo. 
Por sua vez, a educação que é, sem dúvida, o maior fator de desenvolvimento social e econômico de 
qualquer nação, agora assumindo a mais alta prioridade em todos os planos e programas do 
Governo, contribuirá com todo o seu potencial para a grandeza do País e melhoria do seu povo. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00547 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo único, in fine, do  
art. 5o. do substitutivo a seguinte expressão:  
"Disciplina de matrícula facultativa nas escolas oficiais" 
Justificativa 
O ensino religioso faz parte da educação integral. Deverá ser possibilitado aos que o desejarem sem 
quaisquer imposição ou discriminação. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00605 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 4o. por:  
Art. 4o. - O ensino primário será ministrado  
em língua portuguesa, assegurando-se liberdade à  
escola para a utilização de outros idiomas, de  
forma suplementar. 
Justificativa: 
Se aprovado o texto original, não disporíamos da experiência de professores estrangeiros, nem em 
nível de pós-graduação. Talvez não se pudessem ensinar línguas estrangeiras por métodos diretos. 
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Falamos um idioma rico, mas pouco conhecido nos grandes centros de produção cultural. Ao 
contrário do que propõe o relatório, é de interesse nacional que tenhamos acesso a esta produção. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00606 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 5o. por:  
Art. 5o. - A escola fixará os conteúdos  
mínimos, respeitada, se a lei o determinar, a  
orientação dos conselhos de educação. 
Justificativa: 
O conteúdo básico não pode, evidentemente, ser fixado em lei. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00614 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Art. 5o..........................  
Parágrafo Único. O ensino religioso, de  
matrícula facultativa, constituirá disciplina dos  
horários normais das escolas de grau primário e médio. 
Justificativa 
Se aprovado o texto original, a família carente, que depende da escola pública não terá assegurado o 
direito de educação religiosa para os seus filhos. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00630 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator:  
Suprima-se o parágrafo único do art. 5o. 
Justificativa 
O ensino público no Brasil, desde a implantação da República, é laico. Compete às confissões 
religiosas ministrar, através de meios próprios, a instrução religiosa de seus seguidores. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
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   EMENDA:00631 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Propõe nova redação ao parágrafo único do art. 5o.  
Parágrafo 5o. - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, será facultativo nas escolas públicas. 
Justificativa 
Só se justifica o ensino religioso facultativo nas escolas públicas, cabendo às escolas privadas adotá-
los ou não, segundo sua opção. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00674 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 5o, depois da expressão  
"... respeito aos valores, artísticos, culturais..." 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “artísticos” dá a amplitude necessária ao Texto. 
Parecer:   
   A contribuição para o aperfeiçoamento do texto deve ser acolhida. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00678 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substituir o art. 4o. por:  
"O ensino, em qualquer nível, será ministrado  
em idioma nacional, assegurada às nações indígenas  
escolarização em língua nacional e materna e a  
utilização de seus processos específicos de aprendizagem". 
Justificativa: 
O mero emprego da língua indígena e de seus processos de aprendizagem não garantem o ensino 
bilíngue. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00703 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Modifica o art. 4o. do Substitutivo:  
Artigo 4o. O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma oficial, assegurando às ações  
indígenas também o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem. 
Justificativa: 
A emenda objetiva dar coerência terminológica ao texto original. De fato, se reconhece, 
apropriadamente, a existência das Nações indígenas que convivem conosco sob o mesmo Estado 
brasileiro, não se pode deixar de considerar que suas línguas são, também, nacionais. Ao lado dos 
idiomas nacionais indígenas, temos o Português, indicado também como língua oficial do País. Neste 
caráter, é em Português que se ministra o ensino – e não por ser idioma nacional, pois nacionais 
também o são as línguas praticadas pelas Nações indígenas. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00721 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se, no Parágrafo único do Art. 5o.,  
do Substitutivo do Relator a palavra "facultativa"  
pela expressão:  
"... obrigatória, facultativa sua matrícula 
Justificativa 
O homem, assim como precisa alimentar o corpo para sobreviver, necessita também alimentar a sua 
alma, para uma vida integral. 
Hoje, observa-se um desencontro na pessoa humana e no seu relacionamento com os demais, 
devido a esse desequilíbrio entre corpo e alma. Desde o início do desenvolvimento consciente do 
homem até os últimos dias de sua existência, precisa estudar e viver sua religião. 
"Prescindir da religião na educação do homem é um absurdo que só pode ser ideado pelo sectarismo 
cego e retrógrado". São palavras do Pe. Arlindo Vieira que bem demonstram a necessidade de se 
reintroduzir no ensino fundamental do Brasil, a disciplina religiosa obrigatória. 
Com a incorporação desta sugestão no texto constitucional daremos um grande, passo que 
certamente influirá no crescimento de nosso povo. 
O equilíbrio espiritual de uma Nação constitui fator preponderante do seu desenvolvimento. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00829 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do Art. 5o.:  
"O ensino religioso, sem distinção de credo,  
constituirá disciplina de matrícula facultativa  
nas escolas oficiais." 
Justificativa 
A redação aqui apresentada parece mais adequada, uma vez que mantém a liberdade de matricula 
por parte do aluno e garante aos alunos o direito de atendimento a essa dimensão de sua formação 
nas Escolas Públicas Estatais. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00406 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 381, Parágrafo Único.  
O parágrafo único do art. 381 do Anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação: "o ensino  
religioso, de matrícula facultativa, constituirá  
disciplina dos currículos de 1o. e 2o. graus." 
Justificativa 
A formação religiosa, num país preponderante cristão, não pode deixar de figurar no elenco das 
disciplinas curriculares das escolas públicas e privadas. O ensino religioso faz parte essencial da 
educação integral do homem, que é constituído de corpo e alma. 
   
   EMENDA:00585 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do Artigo 381:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
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confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
país e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
   
   EMENDA:00675 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 381 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 381 - A lei fixará conteúdo básico  
obrigatório para o ensino fundamental que assegure  
os valores culturais e suas especialidades  
regionais, assegurada a obrigatoriedade da  
disciplina educação artística no currículo escolar  
de primeiro e segundo graus. 
Justificativa: 
A educação artística é indispensável para uma educação integral, possibilita ao educando um 
completo desenvolvimento de suas possibilidades como ser humano. 
   
   EMENDA:00730 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 381, parágrafo único:  
Art. 381 - ..................................  
Parágrafo único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina  
obrigatória com matrícula facultativa. 
Justificativa: 
O homem, assim como precisa alimentar o corpo para sobreviver, necessita também alimentar a sua 
alma, para uma vida integral. 
Hoje, observa-se um desencontro na pessoa humana e no seu relacionamento com os demais, 
devido a esse desequilíbrio entre corpo e alma. Desde o início do desenvolvimento consciente do 
homem até os últimos dias de sua existência, precisa estudar e viver sua religião. 
“Prescindir da religião na educação do homem é um absurdo que só pode ser ideado pelo sectarismo 
cego e retrógado”. São palavras do Pe. Arlindo Vieira que bem demonstram a necessidade de se 
reintroduzir, no ensino fundamental do Brasil, a disciplina religiosa obrigatória. 
Com a incorporação desta sugestão no texto constitucional daremos um grande passo que 
certamente influirá no crescimento de nosso povo. O equilíbrio espiritual de uma Nação constitui fator 
preponderante no seu desenvolvimento. 
 
   
   EMENDA:00744 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
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Texto:   
   Suprima-se o art. 380. 
Justificativa: 
O texto, se aprovado, impediria a colaboração de professores estrangeiros, por exemplo, em cursos 
de pós-graduação. 
   
   EMENDA:00745 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o caput do art. 381, passando seu  
parágrafo único a constituir artigo próprio. 
Justificativa: 
Conteúdos são definidos em nível de escola ou por conselhos de educação, nunca por lei. 
   
   EMENDA:00746 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   O parágrafo único do art. 381 passa a ter a seguinte redação:  
O ensino religioso, de matrícula facultativa,  
sem distinção de credo, constituirá disciplina dos  
horários normais das escolas oficiais de grau  
primário e médio. 
Justificativa: 
O texto proposto nesta emenda mantém o que dispõe a Constituição em vigor. Se mantido o texto do 
anteprojeto, crianças pobres não teriam assegurado seu direito à formação religiosa na escola 
pública. Estaríamos retrocedendo, eliminando conquista já assegurada na escola brasileira. 
O texto do anteprojeto diz o óbvio: que a escola poderá dar ensino religioso. 
 
   
   EMENDA:00757 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 381  
Dê-se ao caput do art. 381 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 381 - A lei fixará conteúdo básico  
obrigatório para o ensino fundamental que assegure  
os valores culturais e suas especialidades  
regionais, assegurada a obrigatoriedade da  
disciplina educação artística no currículo escolar  
de primeiro e segundo graus. 
Justificativa: 
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A educação artística é indispensável para uma educação integral, possibilita ao educando um 
completo desenvolvimento de suas possibilidades como ser humano. 
   
   EMENDA:00818 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 381  
Acrescente-se no art. 381 do anteprojeto, o seguinte § 2o.:  
Art. 381 - ..................................  
§ 2o. - A educação física constituirá  
disciplina obrigatória nos horários normais em  
estabelecimentos de ensino. 
Justificativa: 
A educação física tem por finalidade o desenvolvimento integral do brasileiro como um ser autônomo, 
democrático e participante, contribuindo para formação da cidadania. 
   
   EMENDA:00939 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do Artigo 381:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
país e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
   
   EMENDA:01369 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do artigo 381:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
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Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
país e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
   
   EMENDA:01765 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único do Artigo 381. 
Justificativa: 
A defesa do laicismo como requisito de democratização do ensino, implica em não privilegiar um 
credo religioso em detrimento de outros, não confundindo, ainda, o laicismo com ateísmo. 
Do momento em que assegura-se o ensino laico, garante-se, consequentemente, a liberdade 
religiosa e de pensamento. 
   
   EMENDA:01818 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 381, Parágrafo Único  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único  
do art. 381 do anteprojeto do relator da Comissão  
de Sistematização:  
Art. 381 - ..................................  
Parágrafo Único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina de  
matrícula facultativa nas escolas oficiais. 
Justificativa: 
A redação aqui apresentada parece mais adequada, uma vez que mantém a liberdade de matricula 
por parte do aluno, garantindo-lhe o direito de atendimento a essa dimensão de sua formação nas 
escolas públicas. 
 
   
   EMENDA:01925 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Modifica a redação do art. 380.  
"Art. 380 - O ensino fundamental será  
ministrado em língua oficial, assegurado às nações  
indígenas também o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem." 
Justificativa: 
Não se pode obrigar que todo o ensino seja ministrado em Português, mesmo porque a pedagogia do 
ensino de línguas preconiza que estas sejam ensinadas em método direto. Com a norma 
constitucional proibitiva jamais haveria melhoria técnica de ensino. Quanto ao ensino não-
sistematizado haveria uma barreira para se convidarem grandes nomes estrangeiros para palestras e 
conferências. 
É preciso modificar idioma nacional para língua oficial para haver mais homogeneização de texto 
jurídico. No art. 22 está dito que a língua oficial é o Português. Ora língua oficial não é a mesma coisa 
que idioma nacional. No Brasil existem diversas línguas faladas, de acordo com as origens ou com as 
fronteiras. Logo é mister seguir o nomen iuris de língua oficial. 
   
   EMENDA:02093 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do Art. 5o. do  
Anteprojeto a seguinte redação:  
"Parágrafo Único. Respeitadas a opção e a  
confissão de pais ou alunos o ensino religioso  
constituirá matéria curricular na educação de 1o.  
e 2o. Grau dos estabelecimentos públicos de ensino". 
Justificativa: 
Além de procurar inscrever, no novo texto constitucional, a disposição de que devem ser respeitadas 
a opção e a confissão religiosa de pais e alunos, a emenda busca dar a real dimensão e importância 
do ensino religioso no sistema educacional brasileiro. 
   
   EMENDA:02818 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   No caput do art. 381, inclua-se, a partir da  
palavra fixará, a expressão "a competência para  
definir o" e, depois da palavra culturais,  
suprima-se a expressão "e artísticos", passando o  
texto a ter a seguinte redação:  
Art. 381 - A lei fixará a competência para  
definir o conteúdo mínimo para o ensino  
fundamental que assegure a formação comum e o  
respeito aos valores culturais e suas  
especificidades regionais. 
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Justificativa: 
A modificação proposta pela emenda pretende ajustar a forma de regulamentação à natureza da 
matéria regulada. Como se sabe o currículo de uma escola é algo dinâmico. Daí não ser a lei o 
melhor lugar para defini-lo. Nesse pressuposto, a nova redação permitirá a necessária flexibilidade ao 
processo, ao tempo em que, resguarda o princípio federativo da autonomia dos Estados em matéria 
educacional. 
De outra parte, comparadas as duas versões, a nova redação, certamente, acolhe com mais 
propriedade a boa doutrina da sociologia educacional, segundo a qual é orgânica a relação existente 
entre a educação e a sociedade por ela servida. 
Para justificar a supressão, não é preciso demonstrar que ao conjunto dos “valores culturais” 
pertencem os “valores artísticos”. Nessa direção apontam todas as definições de cultura. 
   
   EMENDA:02955 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Modifique-se o art. 381 do anteprojeto de  
Constituição que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 381 - A lei fixará conteúdo mínimo para  
o ensino fundamental que assegurem a formação  
comum e o respeito aos valores culturais  
artísticos, ambientais e suas especificidades regionais. 
Justificativa: 
Trata-se de uma complementação, já que o inciso X do art. 414 prevê a educação ambiental em 
todos os níveis. 
Entretanto, a norma garantidora do conteúdo a ser adotado para o ensino fundamental não pode 
excluir o meio ambiental que é preocupação de todos os segmentos da sociedade e da classe política 
em especial. 
   
   EMENDA:03337 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 380  
Dê-se ao art. 380 do Anteprojeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 380 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma nacional, assegurado aos  
índices o emprego de suas línguas e processos de  
aprendizagem. 
Justificativa: 
Esta emenda visa a compatibilizar o texto constitucional, uniformizando a terminologia do dispositivo 
ora alterado com a constante no Capítulo VIII – “Do Índio” do Título IX, que dispõe sobre “A Ordem 
Social”. 
   
   EMENDA:03436 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 380 pela forma seguinte:  
Art. 380 - O ensino fundamental e médio,  
ressalvado o de língua estrangeira, serão  
ministrados no idioma nacional, assegurando-se aos  
indígenas também o emprego de suas línguas. 
Justificativa: 
O ensino superior se beneficia, especialmente nos cursos de pós-graduação, e em larga escala, com 
a presença dos chamados “professores visitantes”, muitos deles estrangeiros, mestres renomados 
que só podem manifestar-se usando sua língua materna. Em tais cursos é condição o domínio de 
língua estrangeira, com o que se facilita a comunicação. Como está, o artigo prejudicaria essas 
iniciativas de intercâmbio, altamente importantes. Também não se poderia pensar no ensino de uma 
língua estrangeira sem usá-la plenamente durante o processo de aprendizagem dos alunos. Quanto 
aos processos indígenas de aprendizagem, como via de regra, são de tradição oral, não devem ser 
exclusivos, em detrimento da eficácia de outros métodos pedagógicos. 
   
   EMENDA:03443 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Dispositivo emendado - Art. 381  
Inclua-se no art. 381, a partir da palavra  
fixará, a expressão "a competência para definir  
o", passando o texto a ter a seguinte redação:  
Art. 5o. A lei fixará a competência para  
definir o conteúdo básico obrigatório para o  
ensino fundamental que assegure a formação comum e  
o respeito aos valores culturais e suas  
especificidades regionais. 
Justificativa: 
Com a nova redação, permitir-se-á a necessária flexibilidade ao processo definindo a fixação à 
competência especializada aos órgãos definidos em lei. Ao mesmo tempo, resguardar-se-á o 
princípio federativo de autonomia dos Estados e o próprio espírito do projeto que confere, à União, a 
suplementariedade na matéria. 
   
   EMENDA:03447 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Ao parágrafo único do  
artigo 381, dê-se a seguinte redação.  
"Parágrafo Único. O ensino religioso, sem  
distinção de credo, o do cooperativismo e  
associativismo constituirão disciplinas facultativas". 
Justificativa: 
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Prescreve o § 2º do artigo 309 que “a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 
associativismo, com incentivos financeiros, fiscais e creditícios”. 
O dispositivo sintetiza uma definição de princípios que informam a disposição de apoio ao 
cooperativismo e associativismo. 
A inclusão de tais temas no currículo do ensino fundamental é importantíssima para a formação 
básica do cidadão em tais áreas que, no campo social e econômico, merecerão o apoio e o incentivo 
legais. 
   
   EMENDA:03500 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo único do Artigo 381:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
país e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
   
   EMENDA:03665 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 380  
O art. 380 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 380 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma oficial, assegurado às nações  
indígenas também o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem. 
Justificativa: 
O art. 23 do anteprojeto estabelece que o português é o idioma oficial do Brasil. A emenda 
compatibiliza terminologicamente o dispositivo emendado com este art. 23. É alteração que se impõe 
até porque nacionais também são os idiomas praticados pelas mais de 170 nações indígenas 
existentes, ainda, no Brasil. Não se pode questionar a brasilidade destas nações e de seus membros, 
que de certa forma são os brasileiros mais legítimos. 
   
   EMENDA:04063 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 381 - Parágrafo único.  
Adicione-se ao final do Parágrafo a expressão  
"nas escolas públicas". 
Justificativa: 
O ensino religioso é definido como facultativo nas escolas públicas, pois nas privadas, convencionais, 
especialmente, tal disciplina pode se constituir até como obrigatória. 
 
   
   EMENDA:04320 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Substitua-se o art. 380 por:  
Art. 4o. - O ensino primário será ministrado  
em língua portuguesa, assegurando-se liberdade à  
escola para a utilização de outros idiomas, de  
forma suplementar. 
Justificativa: 
Se aprovado o texto original, não disporíamos da experiência de professores estrangeiros, nem em 
nível de pós-graduação. Talvez não se pudessem ensinar línguas estrangeiras por métodos diretos. 
Falamos um idioma rico, mas pouco conhecido nos grandes centros de produção cultural. Ao 
contrário do que propõe o relatório, é de interesse nacional que tenhamos acesso a esta produção. 
   
   EMENDA:04322 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o parágrafo único do art. 381 por:  
Parágrafo único - O ensino religioso, de  
matrícula facultativa, constituirá disciplina dos  
horários normais das escolas de grau primário e médio. 
Justificativa: 
Se aprovado o texto original, a família carente, que depende da escola pública, não terá assegurado 
o direito de educação religiosa para os seus filhos. 
 
   
   EMENDA:04323 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o art. 381 por:  
Art. 5o. - A escola fixará os conteúdos  
mínimos, respeita, se a lei o determinar, a  
orientação dos conselhos de educação. 
Justificativa: 
O conteúdo básico não pode, evidentemente, ser fixado em lei. 
   
   EMENDA:04550 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo único do Artigo 381:  
"Parágrafo único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
país e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
   
   EMENDA:05039 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o., do art. 23, do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização (Resolução  
no. 01/87 - CS),  
Dê-se ao parágrafo único 381 a seguinte redação:  
"O ensino religioso, sem distinção de credo,  
constituirá disciplina de matrícula facultativa  
nas escolas da rede estatal." 
Justificativa: 
A dimensão religiosa é constitutiva do ser humano; desenvolver pedagogicamente essa dimensão é, 
portanto, um direito de toda pessoa humana, pelo fato de ser pessoa e não pelo fato de pertencer a 
esta ou aquela religião. 
   
   EMENDA:05353 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 381 e Parágrafo único  
O parágrafo único do art. 381 deve passar a  
ser o caput do artigo, com outra redação.  
E o caput do artigo deve ser suprimido.  
Ficando assim:  
Artigo 381 - "O ensino religioso constitui  
disciplina obrigatória nas escolas públicas,  
sendo facultativa a matrícula." 
Justificativa: 
Esse dispositivo é a forma tradicional da estrutura educacional brasileira e não pode figurar, apenas, 
como num parágrafo relativo ao ensino fundamental. Além disso, a referência deve ser feita à escola 
pública, pois as escolas confessionais, evidentemente, já gozam desse direito, até mesmo pelas suas 
características próprias. 
A supressão do art. 381, do Anteprojeto, se impõe por uma questão de adequação ao restante do 
texto. Não convém amarrar o conteúdo mínimo do ensino fundamental a um texto de lei. 
 
   
   EMENDA:05354 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 380  
Onde se lê "idioma nacional", leia-se "língua portuguesa." 
Justificativa: 
A expressão idioma oficial é pobre. Cada país tem um idioma, que é oficial. O Brasil tem o seu: é a 
língua portuguesa. 
Qualquer outra denominação, não está se referindo ao Brasil. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva substituir a expressão "idioma nacional" por "língua portuguesa", no art. 318.  
Parece-nos conveniente a proposição, pois a segunda expressão é mais precisa.  
Somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:05436 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts.  
378, 379, 381, 382, 383, 385, 388, 390,. 391, 392,  
393, 394, 395, 397 e 399 do Capítulo III, da  
Educação e Cultura, remanescendo a seguinte nova redação:  
Da Educação e Cultura  
Art. .... - A educação, direito de cada um, é dever do Estado.  
Parágrafo único - A educação será promovida e  
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incentivada por todos os meios, com a colaboração  
da família e da comunidade, visando ao pleno  
desenvolvimento da pessoa e ao compromisso do  
Ensino com os princípios da liberdade, da  
democracia, do bem comum e do repúdio da todas as  
formas de preconceitos e de discriminação.  
Art. .... - Para a execução do previsto no  
artigo anterior, obedecer-se-ão os seguintes princípios:  
I - democratização do acesso, permanência e  
gestão do ensino em todos os níveis;  
II - liberdade de aprender, ensinar,  
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
IV - valorização dos profissionais de ensino  
em todos os níveis;  
V - superação das desigualdades e  
discriminações regionais, sociais, étnicas e religiosas.  
Parágrafo Único - O Chefe do Executivo  
competente poderá ser responsabilizado por  
omissão, mediante ação civil pública, se não  
diligenciar para que todas as crianças em idade  
escolar, residentes no âmbito territorial de sua  
competência, tenham direito ao ensino fundamental  
obrigatório e gratuito.  
Art. .... - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma nacional, assegurando às  
ações indígenas também o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem.  
Art. ... - A lei fixará conteúdo mínimo para  
o ensino fundamental que assegurem a formação  
comum e o respeito aos valores culturais e  
artísticos e suas especificidades regionais.  
Parágrafo Único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina facultativa.  
Art. .... - As universidades gozam, nos  
termos da lei, de autonomia didático-científica,  
administrativa, econômica  
I - indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão;  
III - padrão de qualidade, indispensável ao  
cumprimento de seu papel.  
Art. .... - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino  
observância da legislação básica da educação nacional.  
Art. .... - O Poder Público assegurará  
recursos financeiros para a manutenção e  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino, tendo  
como base padrões mínimos de qualidade e custos,  
definidos nos termos da lei.  
Art. ... - O ensino é livre à iniciativa  
privada, que o ministrará sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fins de autorização,  
reconhecimento e credenciamento de cursos e  
supervisão da qualidade.  
Art. ... - A Lei definirá o Plano Nacional de  
educação, de duração, de duração plurianual,  
visando à articulação, ao desenvolvimento do sino  
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e à integração das ações do Poder Público que  
conduzam à erradicação do analfabetismo,  
universalização do atendimento escolar e melhoria  
da qualidade do ensino.  
Art. .... As empresas comerciais e  
industriais são obrigados a assegurar a  
capacitação profissional dos seus trabalhadores,  
inclusive a aprendizagem dos menores, em  
cooperação com o Poder Público, com associações  
empresariais e trabalhistas e com sindicatos.  
§ 1o. - O Estado estimulará a criação e o  
aprimoramento de tecnologias para fabricação  
nacional de equipamentos, instrumentos e insumos  
necessários à produção cultural no País.  
Parágrafo único - O Estado protegerá, em sua  
integridade e desenvolvimento, o patrimônio e as  
manifestações da científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológica, para a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população e a  
preservação do meio ambiente.  
§ 1o. - A lei garantirá a propriedade intelectual.  
§ 2o. - É assegurada pelo Estado, na forma da  
lei, aplicação das normas brasileiras, da  
metrologia legal e da certificação da qualidade,  
visando à proteção do consumidor legal e da  
certificação da qualidade, visando à proteção do consumidor.  
§ 3o. - O Estado deverá assegurar condições  
para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no País.  
Parágrafo único - O Estado e as entidades da  
administração direta e indireta privilegiarão a  
capacitação científica e tecnológica nacional como  
critérios para a concessão de incentivos, de  
compras e de acesso ao mercado brasileiro e  
utilização, preferencialmente, na forma da lei,  
bens e serviços ofertados por empresas nacionais.  
Art. .... - Em setores nos quais a tecnologia  
seja fator determinante de produção, serão  
consideradas nacionais empresas que, estiverem  
sujeitas ao controle tecnológico nacional em  
caráter permanente, exclusivo e incondicional.  
Art. .... - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios propiciarão, na forma da  
lei, incentivos específicos a instituições de  
ensino e pesquisa, a universidades, empresas  
nacionais e pessoas físicas que realizam  
atividades destinadas à ampliação do conhecimento  
científico, à capacitação científica e à autonomia  
tecnológica, de acordo com os objetivos e  
prioridades nacionais. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE M 

   EMENDA:00367 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 376, Parágrafo Único.  
O parágrafo único do art. 376 do projeto,  
passa a ter a seguinte redação: "o ensino  
religioso, de matrícula facultativa, constituirá  
disciplina dos currículos de 1o. e 2o. graus". 
Justificativa 
A formação religiosa, num país preponderantemente cristão, não pode deixar de figurar no elenco das 
disciplinas curriculares das escolas públicas e privadas. O ensino religioso faz parte essencial da 
educação integral do homem, que é constituído de corpo e alma. 
Parecer:   
   As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns desdobramentos que, na tradição 
jurídica brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00540 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do Artigo 376:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
país e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito a legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00620 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 376 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 376 - A lei fixará conteúdo básico  
obrigatório para o ensino fundamental que assegure  
os valores culturais e suas especialidades  
regionais, assegurada a obrigatoriedade da  
disciplina educação artística no currículo escolar  
de primeiro e segundo graus. 
Justificativa 
A educação artística é indispensável para uma educação integral, possibilita ao educando um 
completo desenvolvimento de suas possibilidades como ser humano. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:00669 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 376, parágrafo único:  
Art. 376 - ..................................  
Parágrafo único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina  
obrigatória com matrícula facultativa. 
Justificativa 
O homem, assim como precisa alimentar o corpo para sobreviver, necessita também alimentar a sua 
alma, para uma vida integral 
Hoje, observa-se um desencontro na pessoa humana e no seu relacionamento com os demais, 
devido a esse desequilíbrio entre corpo e alma. 
Desde o início do desenvolvimento consciente do homem até os últimos dias de sua existência, 
precisa estudar e viver sua religião. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00683 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 375. 
Justificativa: 
O texto, se aprovado, impediria a colaboração de professores estrangeiros, por exemplo, em cursos 
de pós-graduação. 
Parecer:   
   A língua portuguesa, para nós, é mais que um instrumento de comunicação: é fator de unidade e 
símbolo de nacionalidade.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00684 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o caput do art. 376, passando seu  
parágrafo único a constituir artigo próprio. 
Justificativa: 
Conteúdos são definidos em nível de escola ou por conselhos de educação, nunca por lei. 
Parecer:   
   Parte do dispositivo, na redação substitutiva do Relator, foi eliminada, sendo a Emenda acolhida 
apenas parcialmente. 
   
   EMENDA:00685 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   O parágrafo único do art. 376 passa a ter a seguinte redação:  
O ensino religioso, de matrícula facultativa,  
sem distinção de credo, constituirá disciplina dos  
horários normais das escolas oficiais de grau  
primário e médio. 
Justificativa: 
O texto proposto nesta emenda mantém o que dispõe a Constituição em vigor. Se mantido o texto do 
anteprojeto, crianças pobres não teriam assegurado seu direito à formação religiosa na escola 
pública. Estaríamos retrocedendo, eliminando conquista já assegurada na escola brasileira. 
O texto do anteprojeto diz o óbvio: que a escola poderá dar ensino religioso. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00696 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 376  
Dê-se ao caput do art. 376 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 376 - A lei fixará conteúdo básico  
obrigatório para o ensino fundamental que assegure  
os valores culturais e suas especialidades  
regionais, assegurada a obrigatoriedade da  
disciplina educação artística no currículo escolar  
de primeiro e segundo graus. 
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Justificativa: 
A educação artística é indispensável para uma educação integral, possibilita ao educando um 
completo desenvolvimento de suas possibilidades como ser humano. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:00756 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 376  
Acrescente-se no art. 376 do anteprojeto, o  
seguinte § 2o.:  
Art. 376. ..................................  
§ 2o. - A educação física constituirá  
disciplina obrigatória nos horários normais em  
estabelecimentos de ensino. 
Justificativa 
A educação física tem por finalidade o desenvolvimento integral do brasileiro como um ser autônomo, 
democrático e participante, contribuindo para formação da cidadania. 
Parecer:   
   Todo conteúdo curricular será tratado quando for elaborado a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 
   
   EMENDA:00874 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do Artigo 376:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01272 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do artigo 376:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01655 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único do Artigo 376. 
Justificativa 
A defesa do laicismo como requisito de democratização do ensino, implica em não privilegiar um 
credo religioso em detrimento de outros, não confundindo, ainda, o laicismo com ateísmo 
Do momento em que assegura-se o ensino laico, garante-se, consequentemente, a liberdade 
religiosa e de pensamento 
Parecer:   
   O Ensino religioso figura, desde 1934, nas Constituições brasileiras, em consonância com práticas 
tradicionais da educação escolar no Brasil.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01708 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 376, Parágrafo Único  
TÍTULO IX  
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DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único  
do art. 376 do projeto do relator da Comissão de Sistematização:  
Art. 376 - ..................................  
Parágrafo Único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina de  
matrícula facultativa nas escolas oficiais. 
Justificativa: 
A redação aqui apresentada parece mais adequada, uma vez que mantém a liberdade de matrícula 
por parte do aluno, garantindo-lhe o direito de atendimento a essa dimensão de sua formação nas 
escolas públicas. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01811 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Modifica a redação do art. 375.  
"Art. 375 - O ensino fundamental será  
ministrado em língua oficial, assegurado às nações  
indígenas também o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem." 
Justificativa: 
Não se pode obrigar que todo o ensino seja ministrado em Português, mesmo porque a pedagogia do 
ensino de línguas preconiza que estas sejam ensinadas em método direto. Com a norma 
constitucional proibitiva jamais haveria melhoria técnica de ensino. Quanto ao ensino não-
sistematizado haveria uma barreira para se convidarem grandes nomes estrangeiros para palestras e 
conferências. 
É preciso modificar idioma nacional para língua oficial para haver mais homogeinização de texto 
jurídico. No art. 22 está dito que a língua oficial é o Português. Ora língua oficial não é a mesma coisa 
que idioma nacional. No Brasil existem diversas línguas faladas, de acordo com as origens ou com as 
fronteiras. Logo é mister seguir o nomen iuris de língua oficial. 
Parecer:   
   A Emenda conflita com o interesse nacional de oficialização e prestigio da língua portuguesa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 376,  
§ único do Projeto a seguinte redação:  
"Parágrafo único: Respeitadas a opção e a  
confissão de pais ou alunos o ensino religioso  
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constituirá matéria curricular na educação de 1o.  
e 2o. Grau dos estabelecimentos públicos de ensino." 
Justificativa: 
Além de procurar inscrever, no novo texto constitucional, a disposição de que devem ser respeitadas 
a opção e a confissão religiosa de pais e alunos, a emenda busca dar a real dimensão e importância 
do ensino religioso no sistema educacional brasileiro. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02668 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   No "caput" do art. 376, inclua-se, a partir  
da palavra fixará, a expressão "a competência para  
definir o" e, depois da palavra culturais,  
suprima-se a expressão "e artísticos", passando o  
texto a ter a seguinte redação:  
Art. 376 - A lei fixará a competência para  
definir o conteúdo mínimo para o ensino  
fundamental que assegure a formação comum e o  
respeito aos valores culturais e suas  
especificidades regionais. 
Justificativa: 
A modificação proposta pela emenda pretende ajustar a forma de regulamentação à natureza da 
matéria regulada. Como se sabe o currículo de uma escola é algo dinâmico. Daí não ser a lei o 
melhor lugar para defini-lo. Nesse pressuposto, a nova redação permitirá a necessária flexibilidade ao 
processo, ao tempo em que, resguarda o princípio federativo da autonomia dos Estados em matéria 
educacional. 
De outra parte, comparadas as duas versões, a nova redação, certamente, acolhe com mais 
propriedade a boa doutrina da sociologia educacional, segundo a qual é orgânica a relação existente 
entre a educação e a sociedade por ela servida. 
Para justificar a supressão, não é preciso demonstrar que ao conjunto dos “valores culturais” 
pertencem os “valores artísticos”. Nessa direção apontam todas as definições de cultura. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:02801 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Modifique-se o art. 376 do anteprojeto de  
Constituição que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 376 - A lei fixará conteúdo mínimo para  
o ensino fundamental que assegurem a formação  
comum e o respeito aos valores culturais  
artísticos, ambientais e suas especificidades regionais. 
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Justificativa 
Trata-se de uma complementação, já que o inciso X do art. 408 prevê a educação ambiental em 
todos os níveis. 
Entretanto, a norma garantidora do conteúdo a ser adotado para o ensino fundamental não pode 
excluir o meio ambiente que é preocupação de todos os segmentos da sociedade e da classe política 
em especial. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:03150 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 375  
Dê-se ao art. 375 do Projeto de Constituição,  
a seguinte redação:  
"Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma nacional, assegurado aos  
índios o emprego de suas línguas e processos de  
aprendizagem." 
Justificativa 
Esta emenda visa a compatibilizar o texto constitucional, uniformizando a terminologia do dispositivo 
ora alterado com a constante no Capítulo VIII – “Do Índio” do Título IX, que dispõe sobre “A Ordem 
Social”. 
Parecer:   
   A expressão "comunidades indígenas" se justifica no contexto do processo de educação, processo 
este social, coletivo, dado na (e para) a comunidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03240 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa: Dispositivo emendado - Art. 375.  
Substitua-se a redação do art. 375 pela forma seguinte:  
Art. 375 - O ensino fundamental e médio,  
ressalvado o de língua estrangeira, serão  
ministrados no idioma nacional, assegurando-se aos  
indígenas também o emprego de suas línguas. 
Justificativa: 
O ensino superior se beneficia, especialmente nos cursos de pós-graduação, e em larga escala, com 
a presença dos chamados “professores visitantes”, muitos deles estrangeiros, mestres renomados 
que só podem manifestar-se usando sua língua materna. Em tais cursos é condição o domínio de 
língua estrangeira, com o que se facilita a comunicação. Como está, o artigo prejudicaria essas 
iniciativas de intercâmbio, altamente importantes. Também não se poderia pensar no ensino de uma 
língua estrangeira sem usá-la plenamente durante o processo de aprendizagem dos alunos. Quanto 
aos processos indígenas de aprendizagem, como via de regra, são de tradição oral, não devem ser 
exclusivos, em detrimento da eficácia de outros métodos pedagógicos. 
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Parecer:   
   O aprendizado (didática) de língua estrangeira é matéria de normatização do ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03247 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Dispositivo emendado - Art. 376  
Inclua-se no art. 376, a partir da palavra  
fixará, a expressão "a competência para definir  
o", passando o texto a ter a seguinte redação:  
Art. 376 - A lei fixará a competência para  
definir o conteúdo básico obrigatório para o  
ensino fundamental que assegure a formação comum e  
o respeito aos valores culturais e suas  
especificidades regionais. 
Justificativa: 
Com a nova redação, permitir-se-á a necessária flexibilidade ao processo definindo a fixação a 
competência especializada aos órgãos definidos em lei. Ao mesmo tempo, resguardar-se-á o 
princípio federativo de autonomia dos Estados e o próprio espírito do projeto que confere, à União, a 
suplementariedade na matéria. 
Parecer:   
   A matéria é, hierarquicamente, ordinária. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03251 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Ao parágrafo único do  
artigo 376, dê-se a seguinte redação.  
"Parágrafo Único. O ensino religioso, sem  
distinção de credo, o do cooperativismo e  
associativismo constituirão disciplinas facultativas". 
Justificativa: 
Prescreve o § 2º do artigo 304 que “a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 
associativismo, com incentivos financeiros, fiscais e creditícios”. 
O dispositivo sintetiza uma definição de princípios que informam a disposição de apoio ao 
cooperativismo e associativismo. 
A inclusão de tais temas no currículo do ensino fundamental é importantíssima para a formação 
básica do cidadão em tais áreas que, no campo social e econômico, merecerão o apoio e o incentivo 
legais. 
Parecer:   
   Seguindo a tradição do Direito Nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria 
infraconstitucional, cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior 
do processo legislativo. 
   
   EMENDA:03303 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo único do Artigo 376:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
país e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A facultatividade permanece em todos os casos.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03445 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 375  
O art. 375 do projeto passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma oficial, assegurado às nações  
indígenas também o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem. 
Justificativa: 
O artigo 22 do projeto estabelece que o português é o idioma oficial do Brasil. A emenda 
compatibiliza terminologicamente o dispositivo emendado com este art. 22. É alteração que se impõe 
até porque nacionais também são os idiomas praticados pelas mais de 170 nações indígenas 
existentes, ainda, no Brasil. Não se pode questionar a brasilidade destas nações e de seus membros, 
que de certa forma são os brasileiros mais legítimos. 
Parecer:   
   A expressão "comunidades indígenas" se justifica no contexto do processo de educação, processo 
este social, coletivo, dado na (e para) a comunidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03824 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 376 - PARÁGRAFO único.  
Adicione-se ao final do Parágrafo a expressão  
"nas escolas públicas". 
Justificativa 
O ensino religioso é definido como facultativo nas escolas públicas, pois nas privadas, confessionais, 
especialmente, tal disciplina pode se constituir até como obrigatória.   
Parecer:   
   A facultatividade permanece com a emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04061 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o art. 375 por:  
"Art. 4o. - O ensino primário será ministrado  
em língua portuguesa, assegurando-se liberdade à  
escola para a utilização de outros idiomas, de  
forma suplementar." 
Justificativa: 
Se aprovado o texto original, não disporíamos da experiência de professores estrangeiros, nem em 
nível de pós-graduação. Talvez não se pudessem ensinar línguas estrangeiras por métodos diretos. 
Falamos um idioma rico, mas pouco conhecido nos grandes centros de produção cultural. Ao 
contrário do que propõe o relatório, é de interesse nacional que tenhamos acesso a esta produção. 
Parecer:   
   O dispositivo do Projeto dispõe sobre o ensino em todos os níveis.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04063 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o parágrafo único do art. 376 por:  
" Parágrafo único - O ensino religioso, de  
matrícula facultativa, constituirá disciplina dos  
horários normais das escolas de grau primário e médio." 
Justificativa 
Se aprovado o texto original, a família carente, que depende da escola pública, não terá assegurado 
o direito de educação religiosa para os seus filhos. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:04064 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o art. 376 por:  
" Art. 5o. A escola fixará os conteúdos  
mínimos, respeitada, se a lei o determinar, a  
orientação dos Conselhos de Educação." 
Justificativa 
O conteúdo básico não pode, evidentemente, ser fixado em lei. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:04216 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo  
Artigo 376:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula facultativa nas escolas públicas."  
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:04687 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o., do art. 23, do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização (Resolução no. 01/87 - CS),  
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Dê-se ao parágrafo único 376 a seguinte redação:  
"O ensino religioso, sem distinção de credo,  
constituirá disciplina de matrícula facultativa  
nas escolas da rede estatal." 
Justificativa: 
A dimensão religiosa é constitutiva do ser humano, desenvolver pedagogicamente essa dimensão é, 
portanto, um direito de toda pessoa humana, pelo fato de ser pessoa e não pelo fato de pertencer a 
esta ou aquela religião. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:04979 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 376 e Parágrafo único  
O parágrafo único do art. 376 deve passar a  
ser o caput do artigo, com outra redação.  
E o caput do artigo deve ser suprimido.  
Ficando assim:  
Artigo 376 - "O ensino religioso constitui  
disciplina obrigatória nas escolas públicas,  
sendo facultativa a matrícula." 
Justificativa: 
Esse dispositivo é a forma tradicional da estrutura educacional brasileira e não pode figurar, apenas, 
como nos parágrafos relativos ao ensino fundamental. Além disso, a referência deve ser feita à 
escola pública, pois as escolas confessionais, evidentemente, já gozam desse direito, até mesmo 
pelas suas características próprias. 
A supressão do art. 276, do Anteprojeto, se impõe por uma questão de adequação ao restante do 
texto. Não convém amarrar o conteúdo mínimo do ensino fundamental a um texto de lei. 
Parecer:   
   Parte do dispositivo, na redação substitutiva do relator, foi eliminada, sendo a Emenda acolhida 
apenas parcialmente.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05058 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts.  
372, 373, 376, 377, 378, 380, 383, 385,. 386, 387,  
388, 389, 390, 392 e 394 do título IX,  
Capítulo III, da Educação e Cultura, remanescendo  
a seguinte nova redação:  
Da Educação e Cultura  
Art. .... - A educação, direito de cada um, é dever do Estado.  
Parágrafo único - A educação será promovida e  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 72  

 

incentivada por todos os meios, com a colaboração  
da família e da comunidade, visando ao pleno  
desenvolvimento da pessoa e ao compromisso do  
Ensino com os princípios da liberdade, da  
democracia, do bem comum e do repúdio da todas as  
formas de preconceitos e de discriminação.  
Art. 572 - Para a execução do previsto no  
artigo anterior, obedecer-se-ão os seguintes princípios:  
I - democratização do acesso, permanência e  
gestão do ensino em todos os níveis;  
 II - liberdade de aprender, ensinar,  
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
M IV - valorização dos profissionais de ensino  
em todos os níveis;  
V - superação das desigualdades e  
discriminações regionais, sociais, étnicas e religiosas.  
Parágrafo Único - O Chefe do Executivo  
competente poderá ser responsabilizado por  
omissão, mediante ação civil pública, se não  
diligenciar para que todas as crianças em idade  
escolar, residentes no âmbito territorial de sua  
competência, tenham direito ao ensino fundamental  
obrigatório e gratuito.  
Art. .... - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma nacional, assegurando às  
ações indígenas também o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem.  
Art. ... - A lei fixará conteúdo mínimo para  
o ensino fundamental que assegurem a formação  
comum e o respeito aos valores culturais e  
artísticos e suas especificidades regionais.  
Parágrafo Único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina facultativa.  
[...] 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   A Proposição em tela apresenta extensa contribuição para o Capítulo relativo à educação e cultura. 
Vários aspectos da Emenda acham-se em essência incorporados ao Substitutivo que, com base nos 
trabalhos das Subcomissões e Comissões Temáticas assim como na contribuição individual dos 
Senhores Constituintes, procura aperfeiçoar o texto do Projeto. Deve-se observar, no entanto, que 
embora consideremos de grande importância Emendas como a que ora examinamos, o Substitutivo 
deve levar em conta a hierarquia de normas jurídicas e a necessidade de elaborar uma Constituição 
concisa. Assim, buscamos sempre que possível incorporar na essência os princípios que podem 
conduzir ao enriquecimento do texto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05273 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   SUBSTITUIR o parágrafo único do artigo 376, pela seguinte redação:  
Artigo 376 - ................................  
Parágrafo Único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo,, constituirá disciplina de  
matrícula facultativa nas escolas oficiais como  
parte da educação integral. 
Justificativa 
Explicitar o texto e dar maior amplitude ao ensino religioso. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05451 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Suprima-se o "caput" e o Parágrafo único do artigo 376. 
Justificativa: 
O artigo em questão e o seu parágrafo único são supérfluos. É evidente que o “conteúdo mínimo do 
ensino fundamental” constitui matéria da lei de diretrizes e bases de educação nacional, a ser 
elaborada nos próximos 12 meses após a promulgação da Constituição. De outro lado, o ensino 
religioso facultativo nas escolas públicas colide com o caráter laico do regime republicano. Na boa 
tradição cristã do Povo brasileiro, esse ensino deve ser ministrado privadamente, nas igrejas e 
instituições confessionais. 
Parecer:   
   O Ensino religioso figura, desde 1934, nas Constituições brasileiras, em consonância com práticas 
tradicionais da educação escolar no Brasil.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05484 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IX, CAPÍTULO  
III, ARTIGO 376  
No Artigo 376 do Capítulo III, da Educação e  
Cultura, substitua-se seu Parágrafo Único por:  
Parágrafo Único - A educação religiosa, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina de  
matrícula facultativa. 
Justificativa: 
A nova redação assegurada a oferta da disciplina e estabelecer o aspecto facultativo quanto à 
matricula. 
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Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05946 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao parágrafo único do art. 376 do Projeto:  
"Art. 376 (...)  
Parágrafo único - O ensino religioso será  
fundamentado nas Escrituras Sagradas e constituirá  
disciplina facultativa." 
Justificativa: 
Pretendemos, com esta sugestão, enfatizar o que é público e notório de todos os povos O Brasil é 
uma Nação Cristã. 
Sendo uma Nação Cristã, nada mais válido do que os alunos terem o privilégio de estudarem a 
palavra de Deus contida nas páginas aurifulgentes da Bíblia Sagrada. 
Nota-se amiúde, o desvio do ensino e do propósito que encerra a matéria conhecida como Ensino 
Religioso. 
Temos constatado que não poucas vezes professores tentam impingir ensino diverso daquele que o 
contido nas Sagradas Escrituras, usando de doutrinas pouco recomendáveis que nada têm de 
espiritual, mas sim são usadas como proselitismo e matéria de ataques à Nação, à família e às 
autoridades constituídas, pervertendo o sentido dos jovens. 
É para esta Nação que nasceu aos pés da Cruz de Cristo, nada melhor do que continuar aprendendo 
diretamente do maior “Best Seller” de todos os tempos: a Bíblia Sagrada. 
Parecer:   
   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria 
infraconstitucional, cabendo, pois ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior 
do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05997 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o art. 375 por:  
"Art. 375 - O ensino primário será ministrado  
em língua portuguesa, assegurando-se liberdade à  
escola para a utilização de outros idiomas, de  
forma suplementar.' 
Justificativa: 
O texto original proíbe que o ensino, em qualquer nível, seja ministrado em outras línguas que não o 
português ou línguas indígenas. 
Se aprovado, não disporíamos da experiência de professores estrangeiros, nem em nível de pós-
graduação. Talvez não se pudessem ensinar línguas estrangeiras por métodos diretos 
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Falamos um idioma rico, mas pouco conhecido nos grandes centros de produção cultural. Ao 
contrário do que propõe o relatório, é de interesse nacional que tenhamos acesso a esta produção, 
também por intermédio de professores estrangeiros que nos enriquecem com o seu saber. 
Parecer:   
   A aprovação da emenda infringiria o princípio da unidade linguística.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05998 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o caput do art. 376 por:  
"Art. 376 - A escola fixará os conteúdos  
mínimos, respeitada, se a lei o determinar, a  
orientação dos conselhos de educação.' 
Justificativa: 
O texto original diz que “a lei fixará conteúdo mínimo para o ensino fundamental”. 
O conteúdo básico não pode, evidentemente, ser fixado em lei. Houve provável engano. Conteúdos 
mínimos são fixados pelo professor ou pela escola, obedecendo à orientação dos conselhos. 
Sem dúvida, a grande crise da educação brasileira é gerada, em grande parte, pelo esvaziamento do 
conteúdo em nossas escolas. Mas a solução não é, obviamente, relacionar conteúdos em lei. 
Teríamos de reunir o Legislativo cada vez que a Pedagogia sugerisse alterações no conteúdo 
mínimo, ou sempre que o progresso sugerisse à escola a transmissão de novos conhecimentos 
básicos. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:05999 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O parágrafo único do art. 376 passa a ter a seguinte redação:  
"Parágrafo único - o ensino religioso, sem  
distinção de credo, de matrícula facultativa,  
constituirá disciplina dos horários normais das  
escolas públicas de grau primário e médio.' 
Justificativa: 
O texto original diz o óbvio que será permitido o ensino da religião. 
O que pretendemos nesta emenda, é apenas assegurar um direito já consagrado pela Constituição 
vigente o direito de famílias pobres terem na escola pública educação religiosa para seus filhos. 
A rejeição desta emenda, com a manutenção do texto original, representaria um retrocesso 
insuportável. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06287 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 376  
Inclua-se, no artigo 376 do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo, renumerando o  
parágrafo único:  
"Art. 376 ..................................  
§ 2o. O ensino cívico constituirá disciplina  
obrigatória nas escolas oficiais, como parte da  
educação integral." 
Justificativa: 
Com o advento da nova república será salutar resgatar, para amadurecer, o amor pela Pátria. 
O amor pelo bem público, o respeito pelos símbolos nacionais, o culto aos cânticos, são práticas 
constantes nas sociedades. 
O jovem estudante ao tornar-se homem pronto para a vida saberá melhor discernir, quando 
consciente do verdadeiro amor a moral, a cívica. 
É inconcebível constatar hoje adulto em completo desrespeito aos hinos, crianças apedrejando 
escolas, adolescentes sem a mínima orientação de patriotismo, sem falar de homens públicos 
totalmente alheios a letra do hino nacional brasileiro. 
Parecer:   
   As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns desdobramentos que, na tradição 
jurídica brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06498 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituam-se os artigos 371, 372, 373, 374, 375, 376 e 381 pelo seguinte:  
" Art. 1o. - A educação, dada no lar e na escola,  
é direito de todos, assegurada de igualdade de  
oportunidade, e inspira-se nos ideais de liberdade  
e solidariedade e no princípio da unidade nacional.  
§ 1o. - O ensino será ministrado pelos poderes  
públicos e pela iniciativa particular, obedecidos  
os seguintes critérios:  
a) igualdade entre o homem e a mulher, vedada  
quaisquer discriminações em razão do nascimento,  
raça, cor, credo religioso ou origem;  
b) o ensino público e particular de nível primário  
e médio será ministrado em língua nacional;  
c) o ensino público de 1o. e 2o. Graus será gratuito;  
d) o ensino particular de 1o. Grau será gratuito  
e o de 2o. Grau gratuito para os alunos carentes,  
carentes, cabendo ao Estado o custeio na forma da lei;  
e) o ensino dos seis aos quinze anos é obrigatório;  
f) o ensino público e particular ulterior ao de  
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2o. Grau será gratuito para quantos, demonstrando  
efetivo aproveitamento, provarem falta ou  
insuficiência de recursos, cabendo ao Estado  
transferir recursos, na forma da lei, às escolas  
particulares;  
g) o ensino religioso, de caráter confessional, de  
matrícula facultativa, constituirá dos horários  
normais de 1o. e 2o. Graus;  
h) os currículos de 1o. e 2o. Graus darão  
prioridade ao ensino da Língua Nacional e da  
Matemática e incluirão, como matéria obrigatória,  
o estudo da Constituição." 
Justificativa: 
A emenda visa assegurar a participação da iniciativa particular nas tarefas da Educação – condição 
indispensável para que ela seja democrática. 
A prerrogativa dos pais, responsáveis ou alunos escolherem a escola – pública ou particular – é 
timbre das sociedades realmente livres. 
É o que pretende a emenda. 
Com todo o respeito, quero, ainda, lembrar o nobre Relator, e os Senhores Constituintes que, 
aprovado o Projeto, o Brasil dará ao mundo um exemplo grotesco de incoerência: recursos públicos 
poderão ser repassados a associações culturais, clubes de futebol, empresas teatrais, 
cinematográficas e a muitas outras, mas não poderão ser repassados a escola! 
Parecer:   
   O conteúdo da Proposição, atendida pelo Projeto da Comissão de Sistematização, traz 
desdobramentos que, segundo a praxe do direito brasileiro, melhor se coadunam com a legislação 
ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06893 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 376,  
Parágrafo Único  
Art. 376 - ..................................  
Parágrafo único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constitui disciplina  
obrigatória no primeiro grau. 
Justificativa: 
Num país cristão como o Brasil, não se admite a ausência do ensino religioso nas escolas de primeiro 
grau. É através da religião, do seu conhecimento, que se disciplinarão as consciências das crianças, 
ensinando-lhes o caminho do bem, contribuindo para um relacionamento melhor entre as pessoas e 
para a diminuição dos índices de criminalidade. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07171 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 376  
Insira-se, no art. 376, do projeto de  
Constituição, a expressão "morais e espirituais",  
de modo que a redação do citado dispositivo legal  
seja a seguinte:  
Art. 376 - A lei fixará conteúdo mínimo para  
o ensino fundamental, que assegurem a formação  
comum e o respeito aos valores morais,  
espirituais, culturais e artísticos, e suas  
especialidades regionais. 
Justificativa: 
Há que se levar em conta a integridade total de ser humano, na ministração do ensino. 
Não basta cultivar o corpo e a mente, e preciso formar-se o caráter de indivíduo e da nacionalidade, 
levando em conta os aspectos espirituais e morais, que tornam sólida a sua formação. 
Estão aí, invadindo a privacidade do ambiente escolar, as drogas e a literatura permissiva, 
contribuindo para a deformação da juventude estudantil. 
É mister alertar-lhes dos perigos que causam o fumo, o álcool e os entorpecentes, tanto para si 
próprios, como para o bem da nacionalidade. 
“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando for velha nunca se esquecerá dele”, é 
um princípio bíblico para o qual devemos atentar e praticar. 
A violência é outra consequência danosa do desrespeito aos valores morais e espirituais da vida. 
Cultura, ciência e tecnologia, sozinhos, não poderão resolver os problemas internos ou íntimos do 
complexo ser humano. 
Não devemos, nem podemos descurar desses valores primordiais, cujo abandono tem levado o 
mundo de nossos dias a tão graves problemas. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:07264 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Popular  
O Parágrafo único do artigo 376, Capítulo  
III, da Educação e Cultura, do Projeto de  
Constituição da comissão de Sistematização, passa  
a ter a seguinte redação:  
"Parágrafo único - A educação religiosa será  
garantida pelo Estado no ensino de 1o. e 2o.  
graus, como elemento integrante da oferta  
curricular, respeitando a pluralidade cultural e a  
liberdade religiosa." 
Justificativa: 
A Assembleia Nacional Constituinte deve estabelecer as bases de uma sociedade democrática livre, 
pluralista, participativa, onde todos gozem de iguais direitos, sem qualquer tipo de discriminação e o 
Estado seja o instrumento a serviço desta Sociedade. 
Para que essa sociedade seja passível, cabe ao Estado preocupar-se com a educação de qualidade 
que abranja a todas as dimensões do Ser Humano. E a dimensão religiosa cultiva no Ser Humano as 
razões íntimas e transcendentais, fortalece o caráter do cidadão, desenvolve o seu espírito de 
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participação, oferece critérios para a segurança de seus juízos e aprofunda as motivações para sua 
autentica cidadania. 
Considerando que a educação de qualidade envolve a opção clara pelo processo participativo e pelo 
desenvolvimento dos valores da Pessoa Humana, da Cultura, da história e comunidade, além do 
justo respeito à pluralidade de formas de vida, de concepções de homem, de organização sócio-
político-religioso-cultural e que a religiosidade, como tendência inata de toda Pessoa Humana é uma 
das características fundamentais do povo brasileiro, propomos que se afirme o direito à Educação 
Religiosa na escola, na formulação acima. 
AUTOR. 
MADALENA DOS SANTOS e outros (66.637 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS. 
INSTITUTO REGIONAL DE PASTORAL DE MATO GROSSO 
CONSELHO DE IGREJAS PARA EDUCAÇÃO RELIGIOSA 
ASSOCIAÇÃO INTERCONFESSIONAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBA 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE-4, DE 1.987 
“Normatiza a Educação Religiosa” 
Entidades responsáveis 
- Associação Interconfessional de Educação de Curitiba. 
- Conselho de Igrejas para Educação Religiosa. 
- Instituto Regional de Pastoral de Mato Grosso. 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
Visa a presente emenda incluir no texto constitucional a garantia da educação religiosa, no ensino de 
1º e 2º graus, como elemento integrante da oferta curricular, respeitadas a pluralidade cultural e a 
liberdade religiosa. 
A proposta, subscrita por 66.637 eleitores e apresentada pelas entidades associativas acima 
mencionadas, atende, segundo as informações prestadas pela Secretaria desta Comissão, às 
exigências regimentais (art. 24 do RIANC) para sua regular tramitação. 
Diante do exposto reservando-me para a apreciação de mérito na ocasião própria, meu parecer é no 
sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº PE-4. 
Parecer:   
   A presente emenda (PE-4) visa a incluir, como elementos integrantes dos currículos de 1o. e 2o. 
Graus a educação religiosa, respeitando, porém, a pluralidade cultural e a liberdade religiosa.  
Inobstante reconhecemos os elevados propósitos que levaram seus dignos signatários a propô-la, 
entendemos que a redação original do parágrafo único do art. 376 do Projeto, objeto da modificação 
em exame, melhor atende aos princípios que devem nortear uma sociedade democrática, 
resguardando a liberdade do cidadão em matéria de transcendental importância, como é a questão 
religiosa.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:07271 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição (da  
Comissão de Sistematização) o seguinte texto ao  
parágrafo único do art. 376:  
"Parágrafo Único: O ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do cooperativismo e  
do associativismo constituirão disciplinas facultativas". 
Justificativa: 
O movimento cooperativista, na sua concepção moderna como sistema sócio-econômico, contando 
apenas com 143 anos de existência, vem atuando em todos os continentes, tendo-se evidenciado 
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como um instrumento eficaz de organização democrática da sociedade, uma forma adequada de 
distribuição da renda e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico. 
Diante dessas evidências, os governos das mais diversas tendências políticas têm aberto espaços 
para o sistema cooperativista, inserindo-o na própria Constituição como, por exemplo: Iugoslávia, 
Tchecoslováquia, Itália, Espanha, URSS, Grécia e Portuga.  Inegavelmente, o cooperativismo se 
constitui na melhor forma de atender aos anseios mais profundos do homem, que são a igualdade e a 
liberdade. 
O cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercício pleno da cidadania onde, pela 
aplicação de seus princípios norteadores, gera as condições necessárias para a formação de 
pessoas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua. 
Considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade, civismo e justiça social, 
incorporados pelo cooperativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado, na teoria e na prática, 
como exigência constitucional. 
Parecer:   
   As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns desdobramentos que, na tradição 
jurídica brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07306 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 375 do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
O constante no dispositivo enfocado é por demais claro e evidente, razão pela qual torna-se 
dispensável sua inserção na Carta Magna. 
Embora esse dispositivo não conste em Cartas anteriores nunca se viu alguém proibir aos indígenas 
se manifestarem em tupi ou, aos brasileiros e mesmo estrangeiros, se expressarem em língua 
portuguesa. 
Parecer:   
   O dispositivo significa o reconhecimento das culturas indígenas pelo estado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07324 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 376, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
A fixação de conteúdos mínimos não é matéria constitucional, estando afeta à legislação ordinária. 
Trata-se de matéria técnica que deverá ser esmiuçada em legislação própria, como a Lei de 
Diretrizes e Bases, atualmente a de nº 5 692/71. 
Além do mais, a terminologia correta seria “currículo” e não conteúdo. 
Parecer:   
   Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08401 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Dê-se nova redação ao art. 375:  
Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma nacional, assegurando às  
nações indígenas também o emprego de suas línguas  
e processos de aprendizagem.  
..................................................  
Proposta  
Art. 375 - O ensino será ministrado no idioma  
nacional, assegurando às populações indígenas  
também o emprego de suas línguas e processos de  
aprendizagem. 
Justificativa: 
A implementação desta norma para todos os níveis, onde se inclui, por exemplo, o de 3º grau, será 
praticamente impossível, basta imaginar cursos de medicina e engenharia nas línguas maternas das 
comunidades indígenas. 
O termo “nação” deve ser abolido para sempre do texto constitucional dadas às interpretações 
nocivas à nossa soberania que dele podem decorrer. 
Parecer:   
   Emenda puramente redacional e indiscutivelmente melhor que o Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08537 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo, ao art.  
376 do Projeto de Constituição:  
"Cabe ao Estado assegurar, além do ensino  
básico obrigatório e gratuito, o ensino dos  
principais rudimentos de botânica, zoologia,  
tratos do solo e conhecimentos gerais sobre  
agricultura e agropecuária". 
Justificativa: 
Embora o Brasil esteja entre os países que mais dispõem de terras agricultáveis, nossa agricultura e 
pecuária estão longe de alcançar os patamares de desenvolvimento desejáveis o fato não se prende 
somente à ineficiente distribuição da terra, à grande proporção dos lavradores sem posse fundiária, 
ao aumento continuado dos preços dos insumos, à deficiência creditícia, à falta de silos e transportes, 
mas, também, e sobretudo, à insuficiência de preparo do homem para a sua tarefa produtiva. 
Temos, de, além de alfabetizar o rurícola, e educa-lo para a tarefa produtiva a que se destina, 
propiciando-lhe uma formação técnica-agrícola básica e fundamental. 
Parecer:   
   Todo conteúdo curricular será tratado quando for elaborada a Lei Complementar. 
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   EMENDA:08593 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 376 do  
Projeto de Constituição:  
"O ensino ecológico será obrigatório nos  
horários normais das escolas oficiais e  
particulares de primeiro e segundo graus". 
Justificativa: 
O desrespeito para com as riquezas naturais de nosso País tem sido uma constante e traduz grandes 
prejuízos à população nacional como um todo. 
Todos os brasileiros precisam tomar consciência de que só preservando a fauna, a flora e os nossos 
rios, enfim todas as riquezas naturais é que as crianças de hoje poderão respirar, comer e beber no 
futuro sem estarem sendo envenenados. 
Neste sentido, é que se achamos de fundamental importância que a futura constituição contenha 
dispositivo desta magnitude. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08594 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 376 do Projeto de Constituição:  
"A lei fixará a competência para definir o  
currículo básico obrigatório para o ensino  
fundamental que assegure a formação comum e o  
respeito aos valores culturais e suas  
especificidades regionais". 
Justificativa: 
Ao delegar-se competência busca-se maior flexibilidade e descentralização, e substituindo-se a 
palavra “conteúdo” por “currículo” tem-se um termo mais genérico, uma vez que didática e 
pedagogicamente falando, conteúdo está associado a programas, cuja definição só deverá estar 
afeta à União. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:08770 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA.  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 376.  
Insira-se, no art. 376, do projeto de  
Constituição, a expressão "morais e espirituais",  
de modo que a redação do citado dispositivo legal  
seja a seguinte:  
Art. 376. A lei fixará conteúdo mínimo para o  
ensino fundamental, que assegurem a formação comum  
e o respeito aos valores morais, espirituais,  
culturais e artísticos e suas especificidades  
regionais. 
Justificativa: 
Há que se levar em conta a integridade total do ser humano na ministração do ensino. 
Não basta cultivar o corpo e a mente; é preciso formar-se o caráter do indivíduo e da nacionalidade, 
levando em conta os aspectos espirituais e morais, que tornam a sua formação.  
Estão aí, invadindo a privacidade do ambiente escolar, as drogas e a literatura permissiva, 
contribuindo para a deformação da juventude estudantil. 
É mister alertar-lhes dos perigos que causam o fumo, o álcool e os entorpecentes, tanto para si 
próprios, como para o bem da nacionalidade.  
“Ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando for velho nunca se esquecerá dele”, é 
um princípio bíblico para o qual devemos atentar e praticar.  
A violência é outra consequência danosa do desrespeito aos valores os problemas internos ou 
íntimos do complexo ser humano.  
Não devemos, nem podemos descuidar desses valores primordiais, cujo abandono tem levado o 
mundo de nossos dias a tão graves problemas.  
Parecer:   
   Todo conteúdo curricular será tratado quando for elaborada a Lei Complementar. 
   
   EMENDA:08914 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 376, Parágrafo único  
Inclua-se, no parágrafo único do art. 376 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a expressão " e o ensino do  
Cooperativismo e do Associativismo", redigindo-se  
este dispositivo da seguinte forma:  
Art. 376 ....................................  
Parágrafo único. O ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do Cooperativismo e  
do Associativismo, constituição disciplinas de  
matrícula facultativa. 
Justificativa: 
O movimento cooperativista vem se evidenciando, cada vez mais, como um instrumento eficaz de 
organização democrática da sociedade, uma forma adequada de distribuição de renda e uma 
alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico.  
Sendo um movimento autogestionário, pela aplicação de seus princípios norteadores, gera as 
condições necessárias para a formação de pessoas que passam a interagir umas com as outras, 
praticando a ajuda mútua, constituindo-se assim, na melhor forma de atender aos anseios mais 
profundos do homem, que são a igualdade e a liberdade.  
Esse nosso País, de modo marcante nas últimas décadas, o movimento vem se desenvolvendo 
rapidamente. Enfrenta, entretanto, um posto de estrangulamento, que é a escassez de recursos 
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humanos nessa área, razão por que torna-se imperioso o estimulo do Governo na parte do ensino 
cooperativo. 
Assim, considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade, civismo e justiça social, 
incorporados pelo cooperativismo e associativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado, na 
teoria e na prática, como exigência constitucional, em todos os níveis do ensino brasileiro, divulgando 
seus princípios, como forma alternativa de organização socioeconômica da sociedade.  
Parecer:   
   As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns desdobramentos que, na tradição 
jurídica brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10124 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único do Art. 376.  
Dê-se, ao parágrafo único do Art. 376 do  
Projeto de Constituição, esta redação:  
"Art. 376. - ................................  
..................................................  
§ único. - A rede escolar de ensino manterá  
obrigatoriamente as disciplinas de moral, civismo,  
religião e cooperativismo, de matrícula facultativa." 
Justificativa 
O ensino em nosso País ressente-se de função educadora, somente informando e não formando as 
novas gerações. É de extrema importância o ensino em torno de valores eternos da humanidade, 
como a moral, o civismo e a religião, esta no sentido amplo e filosófico e não em um credo ou facção 
religiosa.  
Também é relevante destacar ao estudante o papel do cooperativismo como força propulsora do 
desenvolvimento sócio-econômico na sociedade moderna. A matrícula sendo facultativa, preserva-se 
o caráter democrático do ensino.  
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10295 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo único do art. 376 a seguinte redação:  
Art. 376 - ......................... 
§ Único - O ensino religioso, sem distinção  
de credo, constituirá disciplina facultativa sem  
ônus para o Estado. 
Justificativa: 
Já na Constituição de 1891 separou a Igreja e o Estado. Uma sociedade com pluralidade de credos 
não pode privilegiar ou contemplar todos eles na mesma sala de aula.  
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O Estado moderno e sobretudo o Estado atual é leigo, e o ideal é não ter ensino religioso nas escolas 
e principalmente nas escolas públicas, mas sim um capítulo da história do Brasil. 
O ensino religioso como disciplina facultativa sem ônus para o Estado é uma forma de não contratar o 
princípio da liberdade de credo.  
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10463 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 376, PARÁGRAFO único  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único  
do Art. 376 do Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização:  
Art. 376 ................................. 
Parágrafo único.- O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina de  
matrícula facultativa nas escolas oficiais. 
Justificativa: 
A redação aqui apresentada parece mais adequada, uma vez que a liberdade de matricula por parte 
do aluno, garantindo-lhe o direito de atendimento a essa dimensão de sua formação nas escolas 
públicas. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10537 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 376 do  
Projeto de Constituição a redação seguinte:  
"O ensino religioso, sem distinção de credo,  
constituirá disciplina de matrícula facultativa." 
Justificativa 
A finalidade da emenda é, mediante o acréscimo das palavras “de matrícula”, ao texto do parágrafo 
único do artigo 376 do Projeto de Constituição torna-lo mais claro. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:10546 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 376 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo:  
"Constituirá disciplina nas escolas de  
primeiro e segundo graus, noções sobre tóxicos e  
sobre AIDS". 
Justificativa: 
No que se refere ao esclarecimento sobre a AIDS a proposição visa a combater a disseminação 
desse terrível mal. 
Quanto ao tóxico, vale assinalar que num curto espaço de tempo o problema que atinja apenas a 
população das grandes metrópoles, numa velocidade espantosa, tomou conta de todo o País, não 
restando, hoje, uma só localidade, por menos que seja, onde seus habitantes estejam livres desse 
flagelo. 
As causas desse problema são as mais variadas possíveis, mas, dentre as mais importantes, 
encontraremos, sem dúvida alguma, a total ausência de esclarecimentos sobre o assunto, 
principalmente por parte das escolas. 
A criança despreparada é presa fácil dos traficantes que, conhecendo bem esse aspecto indefeso, 
fazem ponto em locais onde elas são encontradas, principalmente nas proximidades das escolas.  
São chocantes e preocupantes as estatísticas que demonstram um número cada vez maior de 
crianças viciadas, cuja iniciação se deu, com certeza, por falta de informações na família e, 
principalmente, na escola que tem o dever de ensinar. 
Não acreditamos, logicamente, que o ensino de uma disciplina envolvendo esclarecimentos 
específicos sobre os malefícios dos tóxicos solucione o problema por completo. Mas temos a certeza 
de que a criança esclarecida, tendo noções sobre o perigo que oferece o uso de tóxicos, ficará mais 
protegida da ação nefasta dos traficantes. 
O ensino da disciplina sobre os tóxicos terá como consequência, a médio prazo, uma diminuição do 
número de viciados.  
A medida merece, pois, pelo seu alcance social inestimável, o apoio de todos os nossos colegas 
constituintes, para poder figurar na nova Constituição Federal. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10811 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO. Suprimir o Parágrafo  
único do Artigo 376. 
Justificativa: 
A defesa do laicismo como requisito de democratização do ensino, implica em não privilegiar um 
credo religioso em detrimento de outros, não confundido, ainda, o laicismo como teísmo. 
Do momento em que assegura-se o ensino laico, garante-se, consequentemente, a liberdade 
religiosa e de pensamento. 
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Parecer:   
   O Ensino religioso figura, desde 1934, nas Constituições brasileiras, em consonância com práticas 
tradicionais da educação escolar no Brasil.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11327 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se os artigos 375, 376, 377 e  
incisos, e 378 e parágrafos. 
Justificativa: 
A emenda “enruga” o texto do Capítulo III, do Título IX.  
Parecer:   
   Sendo procedente a justificação, os dispositivos em causa foram sintetizados. 
   
   EMENDA:11445 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 375  
Dê-se ao art. 375 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Art. 375.- O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma nacional, assegurado aos  
índios o emprego de suas línguas e processos de  
aprendizagem." 
Justificativa 
Esta emenda visa a compatibilizar o texto constitucional, uniformizando a terminologia do dispositivo 
ora alterado com a constante no Capítulo VIII – “Dos Índios” do Título IX, que dispõe sobre a ordem 
social. 
Parecer:   
   O Relator optou pela manutenção do texto original. 
   
   EMENDA:11523 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 376 - Parágrafo único  
Substitua-se o parágrafo único do artigo 376 por:  
Parágrafo único - O Ensino religioso, de  
matrícula facultativa, constituirá disciplina dos  
horários normais das escolas de grau primário e médio. 
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Justificativa: 
Se aprovado o texto original, a família carente, que depende da escola pública, não terá assegurado 
o direito de educação religiosa para os seus filhos. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11525 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 376  
O art. 376 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 376 - A escola fixará os conteúdos  
mínimos, respeita, se a lei o determinar, a  
orientação dos Conselhos de Educação. 
Justificativa: 
O conteúdo básico não pode, evidentemente, ser fixado em lei. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:11529 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 375  
Substitua-se o art. 375 por:  
Art. 375 - O ensino primário será ministrado  
em língua portuguesa, assegurando-se liberdade à  
escola para a utilização de outros idiomas, de  
forma suplementar. 
Justificativa 
Se aprovado o texto original, não disporíamos da experiência de professores estrangeiros, nem em 
nível de pós-graduação. Talvez não se pudessem ensinar línguas estrangeiras por métodos diretos. 
Falamos um idioma rico, mas pouco conhecido nos grandes centros de produção cultural. Ao 
contrário do que propõe o relatório, é de interesse nacional que tenhamos acesso a esta produção. 
Parecer:   
   O Relator optou pela manutenção do texto original por entender ser desnecessária a explicitação 
sugerida. 
   
   EMENDA:11640 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 375  
Dê-se ao art. 375 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma oficial, assegurando às  
nações indígenas também o emprego de suas línguas  
e processos de aprendizagem. 
Justificativa: 
A emenda uniformiza a redação do art. 375, harmonizando-a como o texto do art. 22 do Projeto de 
Constituição. 
Não há, no Brasil, apenas uma única língua nacional. Nacionais são, também, os idiomas praticados 
pelas mais de 170 nações indígenas, de cuja brasilidade a ninguém é lícito duvidar.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência já está incorporado ao Projeto, optando o Relator por 
manter o texto original. 
   
   EMENDA:12374 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 376  
Acrescente-se parágrafo ao Art. 376  
"Art. 376 - ................................  
§ - A rede escolar de primeiro grau manterá  
suas áreas rurais, ensino obrigatório para  
formação de mão-de-obra agrícola." 
Justificativa: 
A fixação do homem no campo, preocupação cada dia mais acentuada ante o inchaço dos grandes 
centros urbanos, carece de medidas concretas para não permanecer apenas como discurso retórico.  
Dentre elas sugerimos o ensino obrigatório para formar mão-de-obra estritamente rural.  
Parecer:   
   As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns desdobramentos que, na tradição 
jurídica brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12426 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 376 o seguinte teor:  
"Art. 376 - ............................ 
Parágrafo Único - É obrigatório, na rede  
escolar de primeiro grau, o ensino de  
cooperativismo, de matrícula facultativa." 
Justificativa: 
No cooperativismo repousa uma das mais poderosas torças propulsoras do desenvolvimento e da 
integração social, sustentadas pela solidariedade de pessoas identificadas por objetivos comuns. As 
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novas gerações devem desde cedo inteirar-se dos elevados fins do cooperativismo, como forma de 
solidificar-se sua filosofia e expandir-se a sua ação.  
Parecer:   
   As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns desdobramentos que, na tradição 
jurídica brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12486 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 376 do Projeto de  
Constituição o parágrafo seguinte, renumerando-se  
o atual parágrafo único:  
Art. 376. ..................................  
............................................  
§ 2o. A educação do trânsito constitui  
disciplina obrigatória." 
Justificativa: 
O trânsito é o conjunto de todos os deslocamentos diários, feitos pelas calçadas e vias da cidade, e 
que aparece na rua na forma de movimentação geral de pedestres e veículos. 
O Brasil é um dos recordistas mundiais em acidentes de trânsito, com cerca de 25.000 mortes por 
ano.  
A criança é incapaz de concentrar-se integralmente no “ato de transitar”. Distrai-se com facilidade, 
não processo com precisão a velocidade relativa dos veículos que passam e só alfabetizada em torno 
de 7 anos de idade. Ela é, pois, imprevisível.  
As nossas cidades não foram construídas para pedestres, mas sim para os automóveis. 
Preservar nossos jovens através de “educação do trânsito” é medida preventiva e saneadora, para 
uma questão que além de técnica é política e social.  
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12515 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o caput do art. 376 por:  
Art. 376 - A escola fixará os conteúdos  
mínimos, respeitada, se a lei o determinar, a  
orientação dos conselhos de educação. 
Justificativa: 
O texto original diz que “a lei fixará o conteúdo mínimo para o ensino fundamenta”.  
O conteúdo básico não pode, evidentemente, ser fixado em lei. Houve provável engano. Conteúdos 
mínimos são fixados pelo professor ou pela escola, obedecendo à orientação dos conselhos. 
Sem dúvida, a grande crise na educação brasileira é gerada, em grande parte, pelo esvaziamento do 
conteúdo em nossas escolas. Mas a solução não é obviamente, relacionar conteúdos em lei. 
Teríamos de reunir o Legislativo/ cada vez que a pedagogia sugerisse alterações no conteúdo 
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mínimo, ou sempre que o progresso sugerisse à escola a transmissão de novos conhecimentos 
básicos.  
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:12517 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o art. 375 por:  
Art. 375 - Será oficial o ensino da língua  
portuguesa no primário, assegurando-se liberdade à  
escola para utilização de outros idiomas, de forma  
suplementar. 
Justificativa: 
O texto original proíbe que o ensino, em qualquer nível seja ministrado em outras línguas que não 
seja português ou línguas indígenas.  
Se aprovado, não disporíamos da experiência de professores estrangeiros, nem em nível de pós-
graduação. Talvez não se pudessem ensinar línguas por métodos diretos.  
Falamos um idioma rico, mas pouco conhecido nos grandes centros de produção cultural. Ao 
contrário do que propõem o relatório, é de interesse nacional que tenhamos acesso a esta produção, 
também por intermédio de professores estrangeiros que nos enriquecem com o seu saber.  
Parecer:   
   O Relator optou pela manutenção do texto original. 
   
   EMENDA:12667 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 376  
Acrescente-se ao Art. 376 o seguinte dispositivo:  
"Art. 376 - ................................  
- o ensino técnico agrícola será matéria de  
matrícula obrigatória em todos os níveis da rede  
escolar." 
Justificativa: 
É de extrema importância que o Estado assegure uma eficiente formação pedagógica na área do 
ensino agrícola, como indispensável suporte de uma política econômica que realmente priorize o 
campo. Devemos estar preparados para os grandes desafios do novo século que se avizinha, quando 
o Brasil terá para mais de 200 milhões de habitantes. Além de recursos técnicos e financeiros, o País 
necessitará de valores humanos capacitados e dar soluções nos graves problemas na produção de 
alimentos e do abastecimento. Isso somente será possível com a formação de profissionais aptos e 
com a conscientização das novas gerações quanto à importância da questão agrícola para o Brasil. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:12949 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição.  
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
"Art. ... - O ensino religioso, entendido  
como educação religiosa e parte integrante da  
educação, é direito de todo cidadão e será  
garantido pelo Estado nas escolas.  
§ 1o. - A escola deve tornar possível o  
ensino religioso de acordo com a confissão  
religiosa dos pais e dos alunos.  
§ 2o. - Constitui tal ensino disciplina dos  
horários normais das escolas de 1o. e 2o. graus  
dos cursos supletivos.  
§ 3o. - O credenciamento dos professores de  
ensino religioso deverá ser feito pela autoridade  
religiosa respectiva." 
Justificativa: 
Cada cidadão ou grupos de cidadãos goza de plena liberdade de abraçar ou deixar de abraçar uma 
religião e realizar os atos de culto, expressar livremente sua fé e divulgar sua doutrina contanto que 
não se firam os direitos de outros e o bem comum. Tem o direito de não ser discriminado em razão 
de sua crença ou de suas razões religiosas ou filosóficas e do direito de educar seus filhos de acordo 
com esses princípios.  
Parecer:   
   Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13153 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 371.  
Inclua-se, como incisos e alíneas do artigo 371, o que se segue:  
I - A educação, inspirada nos princípios da  
unidade nacional, igualdade, liberdade e nos  
ideais de solidariedade humana, cívicos e de  
responsabilidade social, é direito natural de  
todos, inalienável e efetivo da família, e será  
assegurada pelo Estado e livre à iniciativa  
privada nos diferentes graus de ensino.  
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a - A educação será ministrada no lar, na  
escola e por todos os meios capazes de promover  
sua universalidade.  
b - É dever do Estado assegurar a igualdade  
de oportunidades educacionais, garantindo a todos,  
independentemente das condições sociais e  
econômicas, o acesso à educação, cabendo à família  
a escolha do gênero de educação a ser ministrada a  
seus filhos.  
c - Os poderes públicos garantirão a  
gratuidade do ensino a todos os que provarem  
insuficiência de recursos para sua manutenção.  
d - No ensino de 2o. e 3o. graus, a  
prestação de serviços de interesse público,  
durante o curso ou após a sua conclusão.  
II - A legislação do ensino adotará os  
seguintes princípios e normas:  
a - o ensino será ministrado no idioma nacional;  
b - garantia pelos poderes públicos de  
educação pré-escolar e ensino de 1o. grau a  
partir, no mínimo, dos três anos de idade;  
c - o ensino religioso, de matrícula  
facultativa, deverá constituir disciplina  
integrante dos horários das escolas oficiais de  
1o. e 2o. graus;  
d - o provimento dos cargos das carreiras de  
carreiras de magistério, nos estabelecimentos de  
ensino mantidos pelos poderes públicos, exigirá  
habilitação específica e será feito exclusivamente  
mediante concurso público de provas e títulos;  
e - é garantida a liberdade de comunicação no  
exercício do magistério, exceto quando constituir  
abuso de direito individual ou político.  
III - Anualmente, a União aplicará nunca  
menos de 25% (vinte e cinco por cento), e os  
Estados, o Distrito Federal e os Municípios 40%  
(quarenta por cento), da receita resultante de  
impostos, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
IV - As atividades educacionais e de ensino  
são imunes à tributação e à taxação parafiscal ou  
assemelhada.  
V - Os Estados e o Distrito  
Federal organizarão os seus sistemas de ensino e a  
União, os dos Territórios e o de âmbito federal,  
obedecidas às diretrizes e bases da educação  
nacional.  
a - A União prestará assistência técnica e  
financeira aos Estados e ao Distrito Federal para  
o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino.  
b - Os sistemas de ensino manterão serviços  
de assistência educacional que assegurem condições  
de eficiência escolar aos alunos necessitados.  
c - Os sistemas de ensino garantirão adequada  
educação aos alunos especiais.  
VI - As empresas públicas e privadas, as  
autarquias e as fundações estarão obrigadas a  
contribuir para a educação pré-escolar e do ensino  
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de 1o. grau, mediante a manutenção de  
estabelecimentos próprios ou concessão de bolsas  
de estudo. 
Justificativa: 
É evidente que não se obterá a auto realização do cidadão, o desenvolvimento social e a 
consolidação do estado moderno, se não for resolvido o problema educacional brasileiro. E o 
momento de traçar as diretrizes educacionais que conduzirão à sociedade futura é agora, através da 
nova Constituição.  
Muitos misturam “instituição” com “educação” e pregam meios e medidas de se obter apenas a 
primeira. A instauração pode construir um estado e ordenar a população que o habita; mas não cria 
um novo, uma nação, uma pátria, pois estes somente serão constituídos mediante a educação, que 
envolve mais formação e menos instrução.  
O Estado, sozinho e por si, não forma, mesmo porque não tem filosofia ou crença, apenas institui.  
O pai sempre se reservou o direito de educar, orientar e criar o filho de acordo com seus valores, 
suas crenças, seus anseios, seus conceitos, sua visão, sua filosofia e sua religião. E ninguém abre 
mão desse direito, que é natural.  
Com o desenvolvimento das ciências, dos conhecimentos e da própria dificuldade dos pais, a tarefa 
de educar foi delegada à escola. Assim, deve haver tantas escolas quantas forem existentes. E essa 
pluralidade o estado não consegue sozinho, em seus próprios estabelecimentos.  
O estado democrático pressupõe uma população organizada em busca do bem-estar individual e 
social, mas diversa na sua formação e individualidade, com respeito às crenças, direito de pensar e 
de manifestar de cada um. 
Nos estados totalitários em que se adestra a consecução dos objetivos e da vontade do estado, que 
se cerceia o direito de crer, de pensar e de manifestar de cada um, a escola é única e estatal, para 
que não haja formação diversificada.  
A segurança do pluralismo social e democrático de sempre se fundamenta na formação diversificada 
e plural de suas crianças e jovens. 
Basicamente, a proposta, repete os textos constitucionais que constituem tradição no Brasil, apenas 
com alterações no que se revela mais necessário para modificar as diretrizes de modo a garantir a 
todos o efetivo a educação e à consecução da sociedade mais justa, dentro dos princípios 
democráticos e do respeito a individualidade de cada ser humano. 
Por isso, limitar-nos-emos a combater o que representa, na proposta, a alteração;  
1 – O primeiro inciso e suas alíneas iniciais almejam estabelecer: 

a) Os princípios democráticos que devem orientar a educação, 
b) O princípio de que a educação é direito da família, conforme suas opções e dever do estado, 

e não direito do estado criar o cidadão conforme sua vontade,  
c) A liberdade a qualquer um de respeitadas as orientações legais, ministrar a educação e 

ensino, para atender às diversas opções das famílias.  
d) A gratuidade de ensino, para o carente, em qualquer escola.  

Hoje, quem tem meios, embora pagando imposto e tendo direito a ensino gratuito, pode escolher uma 
escola batista, metodista, católica, leiga, marxista ou nazista, conforme sua preferência, ao pobre não 
se permite o direito de crença, de religião, de filosofia, de ideal, de opção, porque só tem – querendo 
ou não – a escola pública. Confunde-se gratuidade de ensino com escola oficial, que não é gratuita, 
porque é paga regiamente pelo imposto de todos, dela usufruindo apenas alguns. 
2 – É absurdo que o imposto pago por todos os brasileiros, inclusive os que não têm uma escola para 
frequentar, sejam gastos com gratuidades em 2° e 3° graus para alguns poucos que dela usufruem. 
E, quando concluem seus cursos, nada retribuam a sociedade que custeou sua formação.  
Por isso, a letra “d” prevê a retribuição da gratuidade mediante a prestação de serviços de interesse 
público compatíveis, durante ou após o curso, como acontece em vários países, em maior volume 
nos de regime socialista.  
Segundo inciso repete os textos constitucionais de sempre, salvo 
a – no inciso II, quanto estende a escolaridade obrigatória desde os três anos até o término do 1° 
grau, quer porque seja este o único meio de obrigar os poderes públicos a atender a criança na faixa 
etária inferior a sete anos – principalmente para o carente e para evitar a vergonhosa repetência na 1ª 
série do 1° grau, quer porque hoje se tem consciência da imprescindibilidade da educação desde a 
mais tenra idade da criança ( o ideal seria a partir, pelo menos, do primeiro ano de vida ),  
b – se se quer respeitar o direito democrático de opção da família, o ensino religioso deve ser de 
matricula facultativa (inciso II), lembrando-se de que, na escola mantida pela livre iniciativa, a escola 
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já se faz pela matricula em determinado estabelecimento. A ausência do ensino religioso implica em 
falha quanto à formação, tendendo para a mera instituição.  
O terceiro inciso propõe a elevação da verba para a educação, dispensando qualquer comentário, 
uma vez que sua necessidade constitui consciência nacional.  
O quarto artigo prescreve imunidade tributária e para-fiscal.  
O simples fato de alguém estar ministrando educação e ensino significa prestação de serviços de 
grande alcance social e que está poupando aos poderes públicos investir diretamente nessas 
atividades. A imunidade resulta em aumento indireto da verba aplicada em educação.  
Da mesma forma que as atividades partidárias, sindicais, sacerdotais, culturais e de saúde, a 
educação merece o estímulo da imunidade por ter caráter social.  
Em educação e ensino o estado não deve arrecadar, mas, investir. 
Na atual Constituição, a obrigação imposta às empresas de ministrar ensino fundamental ou 
contribuir para esta finalidade com o salário-educação, visa à ampliação do atendimento gratuito, de 
forma descentralizada, com os recursos permanecendo na comunidade em que são gerados, e não 
para suprir a deficiência de recursos não destinados pelos poderes públicos a este nível de ensino.  
Foi desvirtuada, concentrando-se os recursos em órgãos públicos, com perda vultosa no ir-e-vir e na 
gerencia administrativa e burocrática, chegando muito reduzido à sala de aula e ao aluno e, não raras 
vezes, segundo critérios políticos.  
É preciso criar forma descentralizada, desburocratizada, alternativa, verba além da pública direta, 
sem perda com manutenção da máquina administrativa, de modo a deixar o recurso administrado por 
quem o gera e, aplicado no próprio local, em benefício da comunidade ali situada, que o cria com sua 
atividade. Esta e a meta do último artigo.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, já foi incorporado ao Projeto. 
   
EMENDA:13304 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IX, CAPÍTULO III, ARTIGO 376  
O artigo 489 passaria a formar o § 1o. do  
art. 376, com a seguinte redação, renumerando-se  
os parágrafos:  
Art. 376 - A lei fixará conteúdo para o  
ensino fundamental...  
§ 1o. - O ensino da História no Brasil, em  
todos os níveis, deverá contemplar com igualdade a  
contribuição dos diferentes estudos para a  
formação multicultural e pluriétnica do povo brasileiro.  
§ 2o. - O ensino religioso... 
Justificativa: 
A ideia básica, na presente emenda, diz respeito a uma necessidade de retirada das Disposições 
Transitórias de um artigo que tem acolhida na Educação (Título IX, Capítulo III). 
Parecer:   
   Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13316 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título IX, Capítulo III, Art. 376  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 376  
Art. 376 - A lei fixará conteúdo mínimo para  
o ensino fundamental que assegure... 
Justificativa 
Houve um engano de concordância: onde se lê assegurem, leia-se assegure. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:13794 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição (da  
Comissão de Sistematização) o seguinte texto ao  
parágrafo único do art. 376:  
"Parágrafo Único: O ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do cooperativismo e  
do associativismo constituirão disciplinas facultativas". 
Justificativa: 
O movimento cooperativista, na sua concepção moderna como sistema sócio-econômico, contando 
apenas com 143 anos de existência, vem atuando em todos os continentes, tendo-se evidenciado 
como um instrumento eficaz de organização democrática da sociedade, uma forma adequada de 
distribuição da renda e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico. 
Diante dessas evidências, os governos das mais diversas tendências políticas têm aberto espaços 
para o sistema cooperativista, inserindo-o na própria constituição como, por exemplo: Iugoslávia, 
Tchecoslováquia, Itália, Espanha, URSS, Grécia e Portugal. Inegavelmente, o cooperativismo se 
constitui na melhor forma de atender aos anseios mais profundos do homem, que são a igualdade e a 
liberdade. 
O cooperativismo é um movimento autogestionário no exercício pleno da cidadania onde, pela 
aplicação de seus princípios norteadores, gera as condições necessárias para a formação de 
pessoas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua. 
Considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade, civismo e justiça social. 
Incorporados pelo cooperativismo e associativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado na 
teoria e na prática, como agência constitucional. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
  EMENDA:14053 APROVADA:  
Fase:  
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
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Texto:   
   Emenda modificativa  
Ementa - Altera a redação do art. 375,  
passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma nacional, assegurado às  
comunidades indígenas também o emprego de suas  
línguas e processos de aprendizagem.  
Justificativa 
O conceito de nações indígenas permite interpretações que podem vir a comprometer a própria ideia 
de integração nacional. A substituição proposta – nação por comunidades – vem, inclusive, dar maior 
precisão ao que se deseja transmitir.  
Parecer:   
   O Relator optou pela redação sugerida pelo nobre constituinte. 
   
   EMENDA:14828 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 375  
Modifique-se, no Projeto de Constituição,  
Capítulo III - Da Educação e Cultura, o Art. 375.  
Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma Oficial, assegurado às nações  
indígenas também o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem. 
Justificativa: 
O Brasil, com suas dimensões continentais é o único país do continente americano de fala 
portuguesa. Fala essa legada pelos colonizadores portugueses a partir da descoberta. 
Entretanto, os milhões de aborígenes que habitavam o nosso país, antes da descoberta e 
colonização, falavam um número incontável de línguas e dialetos próprios. 
Reduzidos, criminosa e sistematicamente, pelo contato com o "Homem Branco", restam, no Brasil, 
aproximadamente duas centenas de nações indígenas, assegurando-lhes o emprego de suas línguas 
e processos de aprendizagem é mais do que superar a confusão semântica e o colonialismo imposto 
à essas nações por nossos colonizadores, é consagrar a legitimidade histórica desses neobrasileiros. 
Parecer:   
   O Relator optou pela manutenção do texto original. 
   
   EMENDA:14835 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   O Parágrafo Único do art. 376 passa a ter esta redação:  
Art. 376 - ................................ 
Parágrafo único. O ensino religioso, sem  
distinção de credo, é obrigatório no currículo  
escolar das escolas, públicas e privadas, de  
primeiro e de segundo graus. 
Justificativa: 
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Somos um povo espiritualista, que consagra os princípios maiores da alma sobre a matéria. Por isso 
mesmo, devemos fazer com que a nossa juventude possa continuar sendo educada dentro dos 
padrões tradicionais, sob pena de, em breve tempo, termos destruídos todos esses valores. 
A vida oferece inúmeras situações de intranquilidade, de dificuldade, de sacrifícios que somente uma 
sólida formação espiritual ajuda a superar. Não podemos fazer com que o Brasil se torne um país 
agnóstico, voltado unicamente para os prazeres terrenos. Os valores da nossa civilização cristã 
precisam ser preservados. Assim, esta emenda tem por objetivo resguardar a nossa juventude das 
influências deletérias das forças materialistas. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16031 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Incluam-se no texto do Projeto de  
Constituição os seguintes dispositivos: nos  
Capítulos VII e III, respectivamente do Título IX,  
onde couberem:  
[...] 
III - Da Educação  
[...] 
Art. A legislação do ensino, federal ou  
local, obedecerá os princípios da democratização,  
da promoção e da descentralização, os quais se  
traduzirão nas seguintes normas:  
I - O ensino, dos 7 aos 14 anos, é  
obrigatório e gratuito nos estabelecimentos  
oficiais para quantos demonstrarem ausência ou  
insuficiência de recursos, cabendo neste caso ao  
Poder Público complementar, mediante adequado  
sistema de bolsas de estudo, os benefícios de  
gratuidade.  
II - O ensino obrigatório, em suas quatro  
primeiras séries, somente será ministrado na  
língua nacional.  
III - É assegurada aos portadores de  
deficiências físicas ou mentais educação especial  
e gratuita.  
IV - Incumbe aos sistemas de ensino  
providenciar para que sejam oferecidos aos adultos  
os benefícios da educação supletiva, especialmente  
os representantes pela alfabetização.  
V - O ensino religioso, de matrícula  
facultativa, constituirá matéria dos horários  
normais das escolas oficiais, excetuadas as de  
grau superior.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda apresenta extensa sugestão no que se refere ao Título IX, da Ordem Social, abrangendo 
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aspectos relativos à família em geral, do deficiente físico, às populações carentes, também quanto à 
política a ser adotada no que tange a educação, a cultura, o meio ambiente, a ciência e a tecnologia, 
o direito do trabalho.  
Não se atém à estrutura atualmente adotada para elaboração do texto constitucional; entretanto, com 
relação aos objetivos que pretende alcançar, coincide, em grande parte, com os princípios que 
nortearam a elaboração do Projeto.  
Assim, quanto à Educação, a maior parte dos pontos de vista expostos é compartilhada pelo 
Substitutivo, sobretudo no que se refere às finalidades de educação, à organização dos sistemas de 
ensino, do financiamento e atendimento aos portadores de deficiência.  
Quatro sugestões que tocam a Cultura estão atendidas, no mérito, em dispositivos do Projeto.  
Quanto à Comunicação, entende o Relator que acata no mérito todas as propostas, com exceção 
daquela que estabelece exigência de licitação para a atribuição de concessões, o que não impede 
sua adoção em legislação infraconstitucional.  
Outros dispositivos dizem respeito a direitos e garantias individuais, cuja previsão já se estabeleceu 
no capítulo próprio; assim, ainda que a forma adotada seja diferente, o Relator considera atendidas 
as sugestões do emérito parlamentar.  
Também quanto à proteção às populações indígenas, os princípios estão incluídos no corpo do 
Projeto.  
O mesmo se aplica às sugestões relativas ao meio-ambiente, à ciência e tecnologia, à família, aí 
incluídos os menores, os idosos e as gestantes.  
Há aspectos que não devem fazer parte do corpo do Projeto, pois sua característica é de se referirem 
a legislação infraconstitucional; e há também aspectos cuja inclusão viria trazer desacordo com o 
atual consenso da Comissão.  
Isso posto, consideramos a emenda parcialmente aprovada. 
   
   EMENDA:16914 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do artigo 376, a seguinte redação:  
Parágrafo Único: Respeitadas a opção e a  
confissão religiosa dos pais ou alunos, o ensino  
religioso constituirá componente curricular na  
educação escolar fundamental das escolas estatais. 
Justificativa: 
É fundamental o ensino religioso no curriculum escolar, desde que respeitada a opção da família e do 
aluno. A lei deve preservar este conceito. 
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17266 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 376  
Modifique-se o parágrafo único do Art. 376  
dando-lhe esta redação:  
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"Art. 376 - ................................  
§ único. O ensino religioso e o  
ensino de cooperativismo constituirão disciplina  
obrigatória, de matrícula facultativa, no  
curriculum de primeiro grau." 
Justificativa: 
O ensino religioso, sem caráter evangelizador, mas simplesmente informador, e o ensino do 
cooperativismo são importantes no curriculum de primeiro grau. A sua matrícula deve ser facultativa, 
porém, embora seja disciplinas obrigatórias, o que preserva o perfil democrático da escola moderna. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17469 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o parágrafo único do art. 376 pelo seguinte:  
Parágrafo único - O ensino deverá ser, em  
todos os níveis, público, gratuito, universal e laico. 
Justificativa: 
No Brasil, de um lado, temos os analfabetos e os semi-analfabetos constituindo-se em torno de 50% 
da nossa população e empobrecidos por um desigual e opressivo sistema social. Do outro lado, 
temos um sistema escolar aristocrático e elitista, contendo uma série de problemas institucionais que 
impossibilitam de adequar-se às necessidades sociais. 
A escola não pode mais continuar a serviço de classe de privilégios de herança ou de poder 
aquisitivo, de credo religioso ou político. A educação deve estar a serviço do indivíduo em si e para si, 
no sentido de que a escola deverá descobrir e desenvolver em cada aluno, suas capacidades inatas 
(potencialidades), suas aptidões, suas vocações e seus valores intrínsecos para que cada um possa 
se habilitar a participar da vida social, realizar-se e, assim contribuir para o bem comum de acordo 
com seus valores pessoais e o nível de seu real potencial. 
O sistema PÚBLICO E GRATUITO de educação tem por finalidade a democratização do ensino para 
que se estabeleça a igualdade de condições e de oportunidades e o direito à  Educação. Este 
direito à Educação e de oportunidades é o Direito à educação. Este direito à Educação está 
diretamente relacionado ao dever de dar educação, logo esta deverá ser gratuita e em todos os seus 
níveis. 
Por sua vez, é essa gratuidade que irá assegurar nas escolas de todos os graus, um grande 
contingente de alunos, independente da sua condição sócio-econômica. 
A Educação deverá ser UNIVERSAL, ou seja, ampla e abrangente para que o aluno possa entender 
o significado integral do mundo atual e para ajudá-lo a definir sua futura profissão mediante uma 
formação rica em oportunidades e diversificações de conhecimentos. Assim, conseguiremos um 
aluno do seu próprio processo de desenvolvimento, consciente, responsável e compromissado com s 
realidade social. 
A educação deverá ser LAICA, isto é, o componente religioso do ensino será excluído, exatamente 
em respeito à individualidade religiosa de cada aluno. 
O que queremos com a educação pública, gratuita, universal e laica é uma posição firme de apoio a 
uma política-educacional fundamentada em princípios democráticos, se desejamos de fato, construir 
uma sociedade aberta para todos, minimizar as desigualdades individuais e sociais, e atingir o bem 
comum. 
Somente assim a escola passará a ser a grande reguladora social, corrigindo as injustiças do atual 
sistema social e preparando um novo sistema, mais seguro, coerente e justo. 
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Por sua vez, a educação que é, sem dúvida, o maior fator de desenvolvimento social, e econômico de 
qualquer nação, agora assumindo a mais alta prioridade em todos os planos e programas do 
Governo, contribuirá com todo seu potencial para a grandeza do País e melhoria do seu povo. 
Parecer:   
   O Ensino religioso figura, desde 1934, nas Constituições brasileiras, em consonância com práticas 
tradicionais da educação escolar no Brasil.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17518 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 376, Parágrafo Único.  
O parágrafo único, do art. 376, do PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 376 - ..................................  
Parágrafo Único - o ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do cooperativismo e  
do associativismo constituirão disciplinas  
facultativas, nas escolas e instituições de ensino  
de todos os graus. 
Justificativa: 
O movimento cooperativista, na sua concepção moderna como sistema sócio-econômico, contando 
apenas com 143 anos de existência, vem atuando em todos os continentes, tendo-se evidenciado 
como um instrumento eficaz de organização democrática da sociedade, uma forma adequada de 
distribuição da renda e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico. 
Diante dessas evidências, os governos das mais diversas tendências políticas têm aberto espaços 
para o sistema cooperativista, inserindo-o na própria Constituição como, por exemplo: Iugoslávia, 
Tchecoslováquia, Itália, Espanha, URSS, Grécia e Portuga.  Inegavelmente, o cooperativismo se 
constitui na melhor forma de atender aos anseios mais profundos do homem, que são a igualdade e a 
liberdade. 
O cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercício pleno da cidadania onde, pela 
aplicação de seus princípios norteadores gera as condições necessárias para a formação de pessoas 
que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua. 
Considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade, civismo e justiça social, 
incorporados pelo cooperativismo e associativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado, na 
teoria e na prática, como exigência constitucional. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17720 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, aos seguintes artigos do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
[...] 
Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será  
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ministrado no idioma nacional oficial, assegurado  
às nações, também, o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem.  
Art. 376 - A Lei de Diretrizes e Bases da  
Educação Nacional fixará conteúdo mínimo para o  
ensino fundamental que assegurem a formação comum  
e o respeito aos valores culturais, ecológicos e  
artísticos e suas especificidades regionais.  
Parágrafo único. - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina  
facultativa.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda é contribuição da Associação do Magistério Municipal de Curitiba, através de 
grupo de trabalho designado para o acompanhamento da Assembleia Nacional Constituinte. A 
preocupação foi a de assegurar formas para a melhoria da qualidade do ensino, fundamentadas em 
três pontos básicos: 

a) Ensino fundamental público e gratuito, com duração de nove anos (do pré-escolar à 8ª série); 
b) Remuneração condigna aos profissionais da educação; 
c) Responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios com relação a previsão de 

recursos, indispensável a que o objetivo proposto seja atingido. 
Os estudos foram desenvolvidos por um período de trinta dias, coordenados por uma Comissão 

democraticamente eleita pelos professores e, posteriormente, submetidos e aprovados em 

assembleia geral de classe. 

Parecer:   
   A proposição em tela apresenta extensa contribuição para o capítulo relativo à educação e cultura. 
Vários aspectos da Emenda acham-se em essência incorporados ao Substitutivo, que, com base nos 
trabalhos das Subcomissões e Comissões temáticas, assim como na contribuição individual dos 
Senhores Constituintes, procura aperfeiçoar o texto do Projeto. Deve-se observar, no entanto, que, 
embora consideremos de grande importância Emendas como a que hora examinamos, o Substitutivo 
deve levar em conta a hierarquia de normas jurídicas e necessidade de elaborar uma Constituição 
concisa. Assim buscamos sempre que possível incorporar na essência os princípios que podem 
conduzir ao enriquecimento do texto. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17744 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dê-se ao parágrafo único do art. 376 a seguinte redação:  
"O ensino religioso, sem distinção de credo,  
constituirá disciplina de matrícula facultativa  
nas escolas públicas." 
Justificativa 
O ensino religioso, ao longo da tradição republicana, vem sendo oferecido nas escolas públicas em 
sistema de absoluto respeito à formação religiosa ou filosófica dos alunos. 
O texto em exame, embora indicando o caminho da livre opção não é suficientemente claro quando 
se refere ao ensino religioso como "disciplina facultativa" e quando deixa de definir o campo onde o 
Estado assegura esse ensino facultativo: as escolas públicas. 
Não basta afirmar que a disciplina (ensino religioso) é facultativa. Facultativa para quem? Para as 
escolas, que podem, ou não, oferecê-la? Facultativa também para as escolas não públicas? 
A Emenda proposta tem o objetivo de suprir essas lacunas, dissipando as dúvidas que o texto original 
sugere. 
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Fica bem claro, pois, que o ensino religioso não é "disciplina facultativa". As escolas públicas têm 
obrigação de oferecê-la em seus currículos, cabendo ao aluno decidir pela "matrícula facultativa" 
nessa disciplina. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17763 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do Artigo 376:  
"Parágrafo Único - O ensino religioso é livre  
nas escolas confessionais, constituindo disciplina  
de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminando a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo”, é supérflua, por ser o ensino de tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não, no ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:17796 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescentar ao Art. 375:  
Parágrafo único - O ensino de língua  
estrangeira na rede pública de educação obedecerá  
ao princípio da pluralidade de ofertas entre os  
idiomas de maior frequência nas relações  
internacionais. 
Justificativa: 
Considero do mais vital interesse nacional que o ensino de idioma estrangeiro em nossas escolas 
públicas obedeça rigorosamente ao princípio da pluralidade de ofertas. Este é mesmo um imperativo 
categórico, não só da necessidade de universalização do conhecimento e de suas vias de acesso 
para as novas gerações, assim como da abertura do espaço cultural brasileiro ao enriquecimento das 
várias afluências culturais, mas, sobretudo um instrumento de defesa e preservação da própria 
individualidade cultural do nosso povo. Só essa pluralidade pode defender nossa individualidade 
nacional contra a colonização cultural que tem avassalado e desfigurado as autênticas e ricas raízes 
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de nossa formação histórica, sobretudo no último meio século. E sabemos todos, que, hoje, a 
colonização cultural desempenha o papel de esquadrão precursor e tropa de ocupação da 
colonização econômica. 
Parecer:   
   Todo conteúdo curricular será tratado quando for elaborada a Lei Complementar. 
   
   EMENDA:18400 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do Parágrafo único do  
art. 376 do Projeto de Constituição pela seguinte:  
Parágrafo único. Como parte da educação  
integral, o ensino religioso constituirá matéria  
facultativa para os alunos nas escolas oficiais,  
assegurados a todos os credos o direito de ministrá-las." 
Justificativa: 
Dê melhor correção ao texto, e estabelece a não responsabilidade do Estado pelos custos do ensino 
religioso. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito a legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18524 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   DA ORDEM SOCIAL  
CAPITULO III DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Nova redação ao parágrafo único, do art. 376:  
Parágrafo único. O ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do sindicalismo e do  
cooperativismo constituem disciplinas facultativas. 
Justificativa: 
Já é tempo de que o ensino fundamental, abrigue o sindicalismo e o cooperativismo, como forma de 
atender aos anseios do homem, indicando-lhe o caminho do associativismo, com maneira adequada 
a sua própria promoção social correta. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:18659 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 376  
Acrescente-se parágrafo ao Art. 376 do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 376 - .................................. 
§ - A rede pública escolar de primeiro grau  
manterá, nas áreas rurais, ensino obrigatório de  
mão-de-obra rural". 
Justificativa: 
É de fundamental importância a prática de políticas que fixem o homem ao campo, evitando as 
traumatizantes consequências do êxodo em direção aos grandes centros urbanos, a par de medidas 
que ofereçam as novas gerações valiosos conhecimentos em torno dos misteres ligados à 
agropecuária. Aulas teóricas e práticas sobre plantio das principais culturas e manejo de rações, trato 
de animais, mesmo de maneira rudimentar facilitará aos menores residentes nas zonas rurais o 
indispensável a uma habilitação ao trabalho no campo. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:18747 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao art. 376, seu "caput", que passa a esta forma:  
"Art. 376 - A lei fixará conteúdo mínimo para  
o ensino fundamental, de modo a assegurar a  
formação comum, adequada consciência de vida  
política da Sociedade Nacional e o respeito aos  
valores culturais e artísticos e suas  
especificidades regionais." 
Justificativa: 
Alteramos o dispositivo do Projeto com vistas a nele inserir nota que, hoje sobretudo, consideramos 
de máxima conveniência à politização da sociedade brasileira, como um todo, num nível de 
compreensão que leve ao aprimoramento do próprio processo político nacional. 
Julgamos oportuno que o conteúdo básico do ensino fundamental incorpore suficientes noções que 
tragam “adequada consciência de vida política da sociedade brasileira”, como propomos. 
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:18775 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Substitua-se o parágrafo único do art. 376 pelo seguinte:  
Art. 376 - ................................ 
Parágrafo Único - Feita a opção pelos pais ou  
responsáveis o ensino religioso será incluído no  
currículo escolar, mas facultativo no curso superior. 
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Justificativa 
O ensino religioso é necessário a educação integral. Ninguém se integral totalmente, na vida se não 
tem resposta às indagações transcendentes e não possui claros os valores maiores que obedecerá. 
No Brasil é tradição Constitucional desde 1934, o enunciado. Em termos de norma legal, em Minas 
Gerais, desde 1928 o princípio foi respeitado. A Cultura Brasileira é submissa aos valores religiosos, 
em todas as camadas sociais. Daí o preceito se impõe como exigência sócio-política. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:18945 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 376 e PARÁGRAFO ÚNICO  
O parágrafo único do art. 376 deve passar a  
ser o caput do artigo, com outra redação.  
E o caput do artigo deve ser suprimido.  
Ficando assim:  
Artigo 376 - "O ensino religioso constitui  
disciplina obrigatória nas escolas públicas, sendo  
facultativa a matrícula." 
Justificativa: 
Esse dispositivo é a forma tradicional da estrutura educacional brasileira e não pode figurar, apenas, 
como num parágrafo relativo ao ensino fundamental. Além disso, a referência deve ser feita à escola 
pública, pois as escolas confessionais, evidentemente, já gozam desse direito, até mesmo pelas suas 
características próprias. 
A supressão do art. 376, do anteprojeto, se impõe por uma questão de adequação ao restante do 
texto. Não convém amarrar o conteúdo mínimo do ensino fundamental a um texto de lei. 
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19010 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 27, inciso I, letra "c":  
Substitua-se pelo sublinhado: ... os que não  
saibam exprimir-se na língua nacional brasileira  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 54, inciso XXIII,  
letra "u":  
Acrescente-se: ... bem como política de  
ensino e difusão da língua nacional brasileira.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 375:  
Substitua-se a expressão "idioma nacional"  
por "língua nacional brasileira". 
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Justificativa: 
O texto do nobre relator, Dep. Bernardo Cabral, é eclético no que se refere à língua do Brasil: 
português, língua nacional e idioma nacional. 
Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que as constituições brasileiras jamais consagraram o termo 
“português” para designar a língua do Brasil. A preferência tem sido, quase sempre, o uso da 
expressão “língua nacional”. 
Esta não é uma questão de somenos importância. Ao contrário, diz respeito à necessidade, que nem 
todos os nacionais de outros países têm, de o brasileiro distinguir-se culturalmente como cidadão do 
Novo Mundo. Este acionamento da identidade nacional do brasileiro a partir de sua língua é que gera 
originalmente seus valores culturais e o faz pensar diferente. 
Só os adeptos conscientes ou distraídas da política linguística do salazarismo português, projeção, no 
tempo, da política linguística do Marquês de Pombal, é que insistem em oficializar o anacronismo 
representado pelo termo “português”. É preciso que se dê liberdade ao professor e ao cidadão, em 
geral, para designar como quiser a língua nacional: brasileiro ou português. Nunca, porém, impor uma 
denominação. O tempo dirá, como já aconteceu em tantos países – e ainda acontece (veja-se o caso 
da Noruega, dos Estados Unidos e da Austrália) – se a designação do idioma da antiga nação 
colonizadora é que permanece. Em nosso caso, com a agravante de jamais ter prevalecido nos 
textos constitucionais. 
Nossa emenda visa a afastar o perigo de, amanhã, com a simples existência, na Constituição, da 
expressão “língua nacional”, querer-se propor a oficialização entre nós do inglês, do francês, etc. 
“Brasileira”, no caso, significa “da nação brasileira” e evitará, com sua simples existência 
constitucional, que se queira pôr na Constituição denominações outras, como “português”, “inglês”, 
etc., exatamente como fez o nobre relator no art. 23, que é objeto de outra emenda nossa. 
Parecer:   
   O Relator optou pela manutenção do texto original, consagrando a expressão "idioma nacional". 
   
   EMENDA:19154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social  
a seguinte redação:  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação, da Cultura,  
Dos Desportos e do Turismo  
Art. 206 - A educação é direito de todos e  
dever do Estado e será dada na família e na  
escola, inspirando-se nos princípios de justiça e  
liberdade e nos ideais de solidariedade humana.  
Art. 207 - O dever do Estado em relação ao  
ensino obedecerá os seguintes princípios:  
I - o ensino fundamental, é obrigatório e gratuito;  
II - estímulo ao acesso aos demais níveis do  
ensino e da pesquisa científica; e  
III - apoio suplementar ao ensino  
fundamental, mediante programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica.  
Parágrafo Único - A União aplicará,  
anualmente, nunca menos de treze por cento, e os  
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte  
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por cento, no mínimo, da receita tributária na  
manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma da lei.  
Art. 208 - O ensino é livre à iniciativa  
privada, que o ministrará sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fins de autorização,  
reconhecimento e credenciamento de cursos e  
supervisão da qualidade.  
Parágrafo Único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina  
facultativa.  
Art. 209 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado na língua portuguesa, assegurado às  
nações indígenas também o emprego de suas línguas  
e processos de aprendizagem.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados. 
Parecer:   
   A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da Comissão de Sistematização, e constitui 
uma contribuição valiosa à elaboração do Substitutivo, tanto que é propósito do Relator manter o 
maior número possível das sugestões aí contidas.  
Deverá ser excluída do texto, segundo consenso firmado na Comissão, toda a matéria relativa a 
legislação ordinária, razão pela qual um certo número de dispositivos não serão aproveitados.  
No que se refere à Saúde, a emenda foi acolhida na quase totalidade no Substitutivo do Relator.  
Apenas houve a retirada da expressão do Art. 201, " fundos disciplinados em leis pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios" e a transferência do parágrafo único do Art. 201 da Emenda 
para as Disposições transitórias, alterando os termos "Fundo Nacional de Seguridade" para 
"Orçamento da Seguridade Social".  
Os demais artigos e itens foram integralmente acolhidos.  
Quanto à Comunicação, decide o Relator acatar a proposta na sua íntegra, à exceção da forma 
adotada para o parágrafo 4o do art. 221, que não impede o aproveitamento do mérito.  
Somos pela sua aprovação, no mérito, no que se refere a proteção da família, casamento civil e 
religioso, dissolução da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolhimento do menor e 
proteção dos idosos.  
Dois dispositivos são dedicados à Cultura: o primeiro reproduz texto da Constituição vigente e está, 
no mérito, presente no Projeto; o segundo está na íntegra, na Proposta do Relator. Portanto, com 
relação à Cultura, a Emenda está parcialmente atendida.  
Somos também de parecer que os dispositivos referentes às finalidades e princípios da educação, à 
cultura e financiamento merecem aprovação parcial.  
Nas áreas da Seguridade e da Assistência Social, foram aproveitados os dispositivos que norteiam a 
proposta, sendo necessário, para atender ao objetivo de tomar o texto sucinto, retirar dispositivos 
que, provavelmente serão aproveitados em legislação complementar.  
Na área de Ciência e Tecnologia, o projeto mantém a estrutura básica da proposta em exame com 
pequena alteração no primeiro artigo do capítulo, onde foram substituídas as expressões "apoiará e 
estimulará" por "promoverá".  
Quanto ao mercado interno, nenhuma modificação substancial foi introduzida pela emenda.  
O conceito estabelecido para empresa nacional em nada diverge da redação do texto, inclusive com 
a remissão feita ao Título da Ordem Econômica.  
Isso posto, consideramos a emenda aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:19394 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título Nono do Projeto de Constituição  
Dê-se ao Título nono do projeto de  
constituição a seguinte redação:  
"Título IX  
Da ordem social  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
[...] 
Art. 201. O ensino é livre à iniciativa  
privada, só nele ingerindo o Poder Público para  
fins de autorização, reconhecimento e  
credenciamento de cursos e supervisão da  
qualidade.  
§ 1o. - A lei fixará conteúdo mínimo para o  
ensino fundamental, visando à formação comum e ao  
respeito dos valores culturais e artísticos, além  
de suas especialidades regionais, ministrado, em  
qualquer nível, no idioma nacional, assegurado às  
nações indígenas também o emprego de suas línguas  
e processos de aprendizagem.  
§ 2o. - O ensino religioso, sem discrição de  
credo, constituirá disciplina facultativa.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda apresentada prende-se essencialmente ao Projeto da Comissão de Sistematização, 
constituindo uma tentativa de simplificar a redação. Para tal, eliminou, em alguns casos, expressões 
prescindíveis, e, noutros casos, aglutinou dois ou três dispositivos num só.  
Entretanto, não levou em consideração o propósito atual de excluir do texto a matéria referente a 
legislação infraconstitucional - que, em ocasião propícia, deverá merecer apreciação favorável. 
Assim, apesar de reconhecermos que tal contribuição vem ao encontro do esforço do Relator em 
tornar mais sucinto o Substitutivo, não poderá ser acolhida na íntegra, já que se optará por outra 
redação.  
Em suma, a maior parte dos pontos expostos pela emenda em análise coincide com o que se 
pretende manter no Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:20702 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   Emenda No.  
Popular  
Inclui, onde couber, no Capítulo III (Da Educação e Cultura), do Título IX (Da Ordem  
social), os seguintes artigos, parágrafos e itens:  
[...] 
Art. - O ensino, em qualquer nível, será  
obrigatoriamente ministrado na língua portuguesa,  
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sendo assegurado aos indígenas o ensino também em  
sua língua nativa.  
[...] 
Justificativa: 
O elevado número de subscrições (258.984) à Emenda Popular que defende, entre outras matérias, o 
ensino público gratuito, além da legitimidade dos órgãos representantes dessa causa, como: ANDE, 
ANDES, ANPAE, CPB, CEDES, CGT, UNE, CUT, FASUBRA e FENOE, bem revelam o alto 
significado dessa proposta de ordem educacional, anteriormente defendida no Fórum da Educação 
na Constituição em Defesa do Ensino Público e Gratuito. 
AUTOR: MARIA EDILEUZA DE MELO E OUTROS (258.984 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- CONFEDERAÇÃO DE PROFESSORES DO BRASIL (CPB) 
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR (ANDES) 
- UNIÃO NACIONAL DE ESTUDANTES (UNE) 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE-49, de 1987. 
“Dispõe sobre o ensino público gratuito”. 
Entidades Responsáveis: 
- Confederação de Professores do Brasil (CPB) 
- Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES) 
- União Nacional de Estudantes (UNE) 
- 12 (doze) outras associações. 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 258.984 eleitores, e apresentada por quinze entidades associativas, a presente emenda 
prevê a gratuidade do ensino, em todos os níveis, e estabelece princípios para implementação dessa 
garantia constitucional. 
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais, e considerando que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretária, 
atende às exigências previstas no art. 24, do Regimento Interno, para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº PE 
00049-1, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A Pe-49 consigna nada menos que vinte e quatro artigos, a serem inseridos no capítulo relativo à 
educação. Analisaremos, um a um, ordenados na sequência em que figuram no texto da Proposta.  
1o artigo.  
Expressa princípio que melhor se ajustaria ao contexto de lei de diretrizes e bases, além de se 
compreender no âmbito do que estatuem os artigos 371 e 372 do Projeto.  
Pela prejudicialidade.  
2o artigo.  
Encerra o postulado do ensino público, gratuito e laico em todos os níveis, ao lado do comando ao 
Estado para prover vagas suficientes à demanda.  
O Projeto já fez opção pela concomitância do ensino público e da livre iniciativa, não subsistindo 
argumentos ponderáveis que recomendem a alternativa em cogitação.  
Pela Rejeição.  
3o artigo e parágrafo único.  
Tem em vista a liberdade de pensamento e informação, garantias expressas no art. 12, inciso IV, 
letras D e E combinadamente com o art. 372, inciso II, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade.  
4o artigo e parágrafos.  
O caput contém regra pertinente ao ensino de primeiro grau de que cuida o art.373, I, do Projeto. Os 
parágrafos 1o, 2o, 3o compreendem-se nas disposições do mesmo artigo; a regra proposta no 
parágrafo 4o é semelhante à do art. 378, parágrafo 3o, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade.  
5o artigo e parágrafo Único.  
Trata-se de norma reguladora do ensino de 2o grau, que se coaduna com o texto de lei ordinária, no 
relativo às diretrizes e bases da Educação.  
Pela Rejeição.  
6o artigo e parágrafos.  
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O caput, reportando-se ao papel das instituições de ensino e pesquisa, reproduz norma constante do 
art. 377, inciso II, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade.  
O parágrafo 1o consagra a autonomia das instituições de ensino superior, que nossa tradição e o 
Projeto deferem às universidades.  
Pela Rejeição.  
O parágrafo 2o refere-se à indissociabílidade do ensino, pesquisa e extensão, princípio inserto no art. 
377, inciso I, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
7o artigo. 
Não há como erigir em matéria CONSTITUCIONAL a questão do estágio curricular.  
Pela Rejeição.  
8o artigo.  
O preceito alinha programas sociais de governo para implementar o direito ao ensino público e 
gratuito. O cerne da proposta não extrapola o que se contém no art. 373, em seus vários incisos, 
notadamente o I, II, III e VII, art. 382 e outros.  
Pela Prejudicialidade.  
9o artigo.  
Prevê a oferta de creches e educação especial, já explicitada no art. 373, incisos III e IV.  
Pela Prejudicialidade  
10 artigo.  
Ensino ministrado na língua portuguesa e, aos indígenas, em sua língua nativa. Idêntico ao art. 375 
do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
11 artigo e parágrafos . 
Colima a destinação de percentuais da receita tributária da União, Estados, DF e Municípios à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, em bases inferiores às que se contêm no Projeto, art. 379 
e parágrafo 1o. No parágrafo 2o veda a transferência de recursos públicos aos estabelecimentos 
particulares, contrariando a opção seguida no art. 381, sem razão maior de convencimento.  
Pela Rejeição  
12 artigo.  
Prescreve a criação de mecanismos de controle democrático dos recursos destinados à educação. 
Matéria de lei ordinária.  
Pela Rejeição  
13 artigo e parágrafo Único.  
Dispõe sobre a contribuição do salário-educação, à semelhança do art. 383 do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
14 artigo.  
Delimita o percentual mínimo de 2% do PIB a ser aplicado pela União em atividades de pesquisa 
científica e tecnológica. O Projeto, em seu art. 398, transfere ao legislador ordinário a fixação dos 
parâmetros a serem observados pelas várias esferas de governo, quanto aos respectivos 
orçamentos.  
Não há estudo aprofundado para permitir uma fixação do percentual proposto.  
Pela Rejeição  
15 artigo e parágrafos.  
Permite a iniciativa privada no ensino, excluída das verbas públicas e subordinada às normas 
ordenadoras da educação nacional, algumas das quais explicita nos seus parágrafos. 
O projeto corporifica solução de consenso, pela coexistência da escola pública e particular (arts. 371 
e 374) e admite, sob certos critérios, a destinação de verbas públicas a estabelecimentos 
particulares. Insubsistem razões de maior valia para acolher solução diversa, nesse aspecto.  
Pela Rejeição  
16 artigo.  
Incumbe a União de elaborar o Plano Nacional de Educação, com a participação das demais 
Unidades federativas. O assunto está disciplinado no art. 382 do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
17 artigo.  
Determina que a lei regulamentará a responsabilidade dos Estados e Municípios na administração de 
seus sistemas de ensino, com a participação da União. O tema encontra-se em boa moldura no art. 
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378 e parágrafos do Projeto.  
Pela prejudicialidade  
18 artigo e parágrafos.  
Prevê a participação, na forma que a lei dispuser, de segmentos da comunidade escolar, científica e 
de trabalhadores em organismos destinados à definição e controle da execução da política 
educacional em todos os níveis. O Projeto, em seu art. 372, inciso I, já consagra o princípio da 
democratização da gestão do ensino em todos os níveis, além de pressupor a colaboração da família 
e da comunidade (art. 371, parágrafo único). A presença tripartite de que cogita a Proposta deverá 
servir de subsídio ao legislador ordinário, ao regulamentar a matéria.  
Pela Rejeição  
19 artigo e parágrafos.  
Estabelece que a gestão das instituições de ensino de todos os níveis, bem como dos organismos 
governamentais de financiamento às atividades de pesquisa, aperfeiçoamento do pessoal docente e 
desenvolvimento científico e tecnológico deverá ser democrática e transparente. No parágrafo 1o, 
quer-se tornar efetivo o princípio mediante eleição para as funções diretivas das instituições de 
ensino e de pesquisa, com a participação de todos os segmentos dessa comunidade. No parágrafo 
2o, submete-se ao controle da comunidade a produção, seleção, edição e distribuição de material 
didático sob a responsabilidade do poder público. Ora, o art. 372, inciso I, do Projeto colima a 
democratização do ensino, sob várias angulações, inclusive no campo da gestão das escolas, assim 
como toso o capítulo IV do Título IX se ocupa minudentemente da política relacionada à ciência e 
tecnologia. As prescrições constantes dos parágrafos ao artigo proposta 
consubstanciam providências que devem ser refletidas e examinadas com vagas pelo legislador 
ordinário, extrapolando os lindes desejados a um texto constitucional.  
Pela Rejeição  
20 artigo.  
Preocupa-se com a qualidade do ensino, a que devem visar as normas da legislação setorial. Idêntica 
atenção mereceu o assunto, nos artigos 374, 377, II, 380, 382 e vários outros preceitos.  
Pela Prejudicialidade  
21 artigo.  
Ocupa-se da carreira do magistério público para os diferentes níveis de ensino, especificando direitos 
e garantias que lhe devam ser reconhecidos. A matéria encontra-se bem explicitada no inciso V do 
art. 372 do Projeto, com melhor técnica e adequação formal.  
Pela Prejudicialidade  
22 artigo.  
Diz respeito a matéria tributária, equivocamente lançada no capítulo da educação.  
Pela Rejeição  
23 artigo.  
Exclui os estabelecimentos de ensino particulares de quaisquer benefícios de isenção fiscal, 
equiparando-os às empresas privadas. O preceito conflita abertamente com o princípio contido na 
atual Carta e mantido no Projeto, ao tratar das limitações do poder de tributar, quando as 
instituições de ensino sem finalidades lucrativas, atendidos os requisitos de lei, gozam, mais do que 
isenção, de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.  
Não há razão plausível para adotar-se fórmula diametralmente oposta.  
Pela Rejeição  
24 artigo e seu parágrafo único.  
Consiste em preceito sobre direito financeiro, matéria orçamentária, redigido com má técnica 
legislativa, estranho ao contexto da educação.  
Pela Rejeição 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20844 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   O Parágrafo único, do Artigo 277 do Projeto  
de Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 277. ................................  
Parágrafo único. O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina  
obrigatória no ensino fundamental." 
Justificativa: 
As filosofias de educação contemporâneas, bem como a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, consagram como objetivo educacional a formação integral do educando. 
Por formação integral, entende-se o forjar de personalidades e caráteres íntegros, em que o formar e 
o informar se completam, quando se apuram a observação, a análise, o espírito/crítico, os hábitos e 
atitudes. 
Mais do que a informação, sopesam, no aspecto formativo, os componentes do aspecto espiritual. E, 
é lógico, para a formação espiritual, a religião exerce um papel preponderante. 
A função de primacial importância da religião, na formação das pessoas, faz-se mais notável, nos 
dias atuais, tendo em vista a onda de violências e de degradação dos princípios e valores humanos 
que grassa em todo o mundo. 
A ausência de moral em segmentos da sociedade faz com que a humanidade viva uma de suas 
maiores crises e, caso não cuidemos adequadamente da formação de crianças e jovens, a 
humanidade conhecerá, inexoravelmente, uma “débâcle”, como conheceu o Império Romano. 
É nas escolas, desde a tenra idade, que devemos oferecer os ingredientes para uma formação sadia 
e escolmada de defeitos. 
E é nas escolas que precisamos incutir os preceitos de moral e solidariedade humana, o amor ao 
ente próximo. E na introjeção desses ensinamentos, a religião é de importância basilar, razão pela 
qual apresentamos a presente emenda, tornando obrigatória a inclusão de aulas de religião nas 
grades curriculares, das escolas dos cursos do ensino fundamental. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a alteração do parágrafo único do artigo 277, fazendo constar o ensino religioso 
não mais como disciplina facultativa, mas como disciplina obrigatória no ensino fundamental.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:20884 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 277 e seu parágrafo único passam a ter a seguinte redação:  
Art. 277 - O ensino na escola fundamental  
será ministrado no idioma nacional, assegurado às  
comunidades indígenas também o emprego de suas  
línguas em processos de aprendizagem.  
Parágrafo único. O ensino religioso, sem  
distinção de credo, será ministrado nas escolas  
oficiais, constituindo disciplina facultativa. 
Justificativa: 
Tal como estão redigidos, o Art. e seu parágrafo traduziriam um sério retrocesso para a escola 
brasileira. 
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E em escolas superiores em nível de pós-graduação, a utilização de bibliografia e professores 
estrangeiros é frequente e necessária. Não se justifica a pretendida proibição da utilização de idiomas 
estrangeiros “em qualquer nível de nossa escola”. 
Por outro lado, o parágrafo único do Projeto, praticamente, exclui o ensino religioso das escolas 
oficiais, reservando-o às crianças que possam frequentar escolas particulares pagas. 
Nas duas situações, o Projeto nega conquistas que já estão asseguradas pela Constituição vigente. 
Parecer:   
   A Emenda propõe o uso obrigatório do idioma nacional somente na escola fundamental.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21194 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único do artigo 277  
O parágrafo único do artigo 277, do Substitutivo do Relator, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 277 - ................................  
............................................  
Parágrafo único - O ensino cívico e  
religioso, sem distinção de credo, constituirá  
disciplina obrigatória no ensino fundamental." 
Justificativa: 
A redação como está proposta pelo Relator é desnecessária no texto constitucional, agora se quer 
enfatizar disciplinas curriculares como princípios é necessário que se dê a devida importância. 
Quanto ao ensino religioso, era normal e salutar antigamente, e quanto ao cívico, à moral e cívica, 
passou à condição de picardia, em razão dos acontecimentos da época. 
Contudo, que restauração nesses tempos difíceis é de expectativa animadora.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a alteração do parágrafo único do artigo 277, fazendo constar o ensino religioso 
não mais como disciplina facultativa, mas como disciplina obrigatória no ensino fundamental.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21524 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277  
Acrescente-se ao artigo 277 Parágrafo, com redação seguinte:  
Art. 277 - ..................................  
§ 2o. - O estudo da Constituição Brasileira é  
obrigatório em todos os níveis de ensino. Em  
qualquer exame seletivo, será indispensável o  
questionamento sobre matéria Constitucional. 
Justificativa: 
Precisamos dotar a nação de uma consistência cívica, que começa com o pleno conhecimento dos 
direitos e obrigações.  
Nesse contexto, é imperativa a medida.  
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Parecer:   
   A Emenda propõe, como obrigatório, o ensino da constituição brasileira.  
A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21540 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição  
(Substitutivo do Relator) o seguinte texto ao  
parágrafo único do art. 277.  
Parágrafo Único: - O ensino religioso, sem  
distinção do credo, e o ensino do cooperativismo e  
do associativismo constituirão disciplinas facultativas". 
Justificativa 
O movimento cooperativista, na sua concepção moderna como sistema sócio-econômico, contando 
apenas com 143 anos de existência, vem atuando em todos os continentes, tendo-se evidenciado 
como um instrumento eficaz de organização democrática da sociedade, uma forma adequada de 
distribuição da renda e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico. 
Diante dessas evidências, os governos das mais diversas tendências políticas têm aberto espaços 
para o sistema cooperativista, inserindo-o na própria Constituição como, por exemplo: Iugoslávia, 
Tchecoslováquia, Itália, Espanha, URSS, Grécia e Portuga.  Inegavelmente, o cooperativismo se 
constitui na melhor forma de atender aos anseios mais profundos do homem, que são a igualdade e a 
liberdade. 
O cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercício pleno da cidadania onde, pela 
aplicação de seus princípios norteadores, gera as condições necessárias para a formação de 
pessoas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua. 
Considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade, civismo e justiça social, 
incorporados pelo cooperativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado, na teoria e na prática, 
como exigência constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda propõe, além do ensino religioso, o ensino do cooperativismo e do associativismo.  
Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21743 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277, PARÁGRAFO ÚNICO  
Art. 277 - ..................................  
............................................  
Parágrafo Único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constitui disciplina  
obrigatória no primeiro grau. 
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Justificativa: 
Num País cristão como o Brasil, não se admite a ausência do ensino religioso nas escolas de 
primeiro grau. É através da religião, do seu conhecimento, que se disciplinarão as consciências das 
crianças, ensinando-lhes o caminho do bem, contribuindo para um relacionamento melhor entre as 
pessoas e para a diminuição dos índices de criminalidade. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a alteração do parágrafo único do artigo 277, fazendo constar o ensino religioso 
não mais como disciplina facultativa, mas como disciplina obrigatória no ensino fundamental.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21978 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 277.  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 277.  
Art. 277 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma oficial, assegurado às  
comunidades indígenas também o emprego de suas  
línguas em processos de aprendizagem. 
Justificativa: 
Não obstante o louvável princípio assegurado o Art. 277, do Projeto de Constituição, faz-se mister, 
por coerência e concordância interna, alterar a expressão língua nacional, para LÍNGUA OFICIAL, 
visto que não há sentido em estatuir o Português como língua nacional, uma vez que nacionais 
também o são a línguas das nações indígenas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a alteração da expressão "Idioma Nacional" para "Idioma Oficial".  
Rejeitada nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:22769 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição  
(Substitutivo do Relator) o seguinte texto ao  
parágrafo único do art. 277  
"Parágrafo Único: O ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do cooperativismo e  
do associativismo, constituirão disciplinas facultativas". 
Justificativa: 
O movimento cooperativista, na sua concepção moderna como sistema socioeconômico, contando 
apenas com 143 anos de existência, vem atuando em os continentes, tendo-se evidenciado com um 
instrumento eficaz de organização democrática da sociedade, uma forma adequada de distribuição 
de renda e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico.  
O cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercício pleno da cidadania, onde, pela 
aplicação de seus princípios norteadores, gera as condições necessárias para a formação de 
pessoas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua.  
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Considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade justiça social, incorporados 
pelo cooperativismo e associativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado na teoria e na 
prática, como exigência constitucional.  
Parecer:  
   A Emenda propõe, além do ensino religioso, o ensino do cooperativismo e do associativismo.  
Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22856 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Único do art. 277.  
"Parágrafo único. - O ensino religioso é  
livre nas escolas confessionais, constituindo  
disciplina de matrícula facultativa nas escolas públicas." 
Justificativa: 
O dispositivo, como redigido, e vago, sujeito a permitir interpretações divergentes, limitando a 
liberdade do ensino de convicções religiosas pelas próprias entidades confessionais. 
O ensino religioso manterá sempre particularidades e características essenciais das confissões ou da 
formação religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficará 
o ensino religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons costumes. 
A expressão “sem distinção de credo” é supérflua, por ser o ensino da tal natureza de matricula 
facultativa, oferecendo ao aluno a opção da frequência ou não. No ensino público. Nas escolas 
confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por 
país e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela definição 
da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos. 
Parecer:   
   A Emenda propõe tornar o ensino religioso disciplina de matrícula facultativa.  
Aprovada parcialmente, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23090 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o parágrafo único do Art. 277 pelo seguinte:  
Parágrafo único - o ensino deverá ser, em  
todos os níveis, público gratuito, universal e laico. 
Justificativa: 
No Brasil, de um lado, temos os analfabetos e os semianalfabetos constituindo-se em torno de 50% 
da nossa população e empobrecidos por um desigual e opressivo sistema social. Do outro lado, 
temos um sistema escolar aristocrático e elitista, contendo uma série de problemas institucionais que 
impossibilitam de adequar-se às necessidades sociais. 
A escola não pode mais continuar a serviço de classe de privilégios de herança ou de poder 
aquisitivo, de credo religioso ou político. A educação deve estar a serviço do indivíduo em si e para si, 
no sentido de que a escola deverá descobrir e desenvolver em cada aluno, suas capacidades inatas 
(potencialidades), suas aptidões, suas vocações e seus valores intrínsecos para que cada um possa 
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se habilitar a participar da vida social, realizar-se e, assim, contribuir para o bem comum de acordo 
com seus valores pessoais e o nível de seu real potencial. 
O sistema PÚBLICO E GRATUÍTO de educação tem por finalidade a democratização do ensino para 
que se estabeleça a igualdade de condições e de oportunidades e o direito à Educação. Este direito à 
Educação e de oportunidades é o Direito à Educação. Este direito à Educação está diretamente 
relacionado ao dever de dar educação, logo esta deverá ser gratuita e em todos os seus níveis. 
Por sua vez, é essa gratuidade que irá assegurar nas escolas de todos os graus, um grande 
contingente de alunos, independente da sua condição socioeconômica. 
A educação deverá ser LAICA, isto é, o componente religioso do ensino será excluído, exatamente 
em respeito à individualidade religiosa de cada aluno. 
O que queremos com a educação pública, gratuita, universal e laica é uma posição firme de apoio a 
uma política educacional fundamentada em princípios democráticos, se desejamos, de fato, construir 
uma sociedade aberta para todos, minimizar as desigualdades individuais e sociais, e atingir o bem 
comum. 
Somente assim a escola passará a ser a grande reguladora social, corrigindo as injustiças do atual 
sistema social e preparando um novo sistema, mais seguro, coerente e justo. 
Por sua vez, a educação que é, sem dúvida, o maior fator de desenvolvimento social e econômico de 
qualquer nação, agora assumindo a mais alta prioridade em todos os planos e programas do 
Governo, contribuirá com todo o seu potencial para a grandeza do País e melhoria do seu povo. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para o parágrafo único, prescrevendo que o ensino, em todos os 
níveis, deverá ser público, gratuito, universal e laico.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23278 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do Art. 277 do  
Substitutivo a seguinte redação:  
"Respeitadas a opção e a confissão de pais e  
alunos, o ensino religioso constituirá componente  
curricular na educação fundamental nas escolas de rede pública". 
Justificativa: 
Consideramos fundamental o ensino religioso como componente curricular na educação fundamental 
nas escolas da rede pública, devendo a lei preservar e consagrar esse princípio. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que o ensino religioso, em vez de ser disciplina facultativa, constitua componente 
curricular da educação fundamental nas escolas públicas.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24257 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao Parágrafo Único do Art. 277 do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização dê-se a seguinte redação:  
Art. 277 - ..................................  
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Parágrafo Único - O Ensino Religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina  
obrigatória com matrícula facultativa. 
Justificativa: 
Visa a presente emenda corrigir uma omissão no Parágrafo Único do Artigo 277 que não oferece ao 
estudante a opção de escolha de disciplina religiosa na instituição de ensino de sua preferência. A 
obrigatoriedade de oferecimento de ensino religioso nas escolas deixa à livre escolha do estudante a 
matricula, ou não, na referida disciplina. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a alteração do parágrafo único do artigo 277, fazendo constar o ensino religioso 
não mais como disciplina facultativa, mas como disciplina obrigatória no ensino fundamental.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24412 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo Único do Artigo 277. 
Justificativa: 
A defesa do laicismo como requisito de democratização do ensino, implica em não privilegiar um 
credo religioso em detrimento de outros, não confundindo, ainda, o laicismo como ateísmo.  
Do momento em que assegura-se o ensino laico, garante-se consequentemente, a liberdade religiosa 
e de pensamento.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do parágrafo único, referente ao ensino religioso.  
O ensino religioso figura, desde 1934, nas Constituições brasileiras, em consonância com práticas 
tradicionais da educação escolar no Brasil.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24449 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do artigo 277 do  
Substitutivo do Relator, a redação seguinte:  
"O ensino religioso, sem distinção de credo,  
constituirá disciplina de matrícula facultativa". 
Justificativa: 
A finalidade da emenda é, mediante o acréscimo das palavras “de matrícula”, ao texto do parágrafo 
único do artigo 376 do Projeto de Constituição, torna-lo mais claro.  
Parecer:   
   A Emenda propõe tornar o ensino religioso disciplina de matrícula facultativa.  
Aprovada parcialmente, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24450 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 277 do Substitutivo do Relator, o seguinte parágrafo:  
"Constituirá disciplina nas escolas de primeiro e segundo graus, noções sobre tóxicos e  
sobre AIDS". 
Justificativa: 
No que se refere ao esclarecimento sobre a AIDS a proposição visa a combater a disseminação 
desse terrível mal. 
Quanto ao tóxico, vale assinalar que num curto espaço de tempo o problema que atinja apenas a 
população das grandes metrópoles, numa velocidade espantosa, tomou conta de todo o País, não 
restando, hoje, uma só localidade, por menos que seja, onde seus habitantes estejam livres desse 
flagelo. 
As causas desse problema são as mais variadas possíveis, mas, dentre as mais importantes, 
encontraremos, sem dúvida alguma, a total ausência de esclarecimentos sobre o assunto, 
principalmente por parte das escolas. 
A criança despreparada é presa fácil dos traficantes que, conhecendo bem esse aspecto indefeso, 
fazem ponto em locais onde elas são encontradas, principalmente nas proximidades das escolas.  
São chocantes e preocupantes as estatísticas que demonstram um número cada vez maior de 
crianças viciadas, cuja iniciação se deu, com certeza, por falta de informações na família e, 
principalmente, na escola que tem o dever de ensinar. 
Não acreditamos, logicamente, que o ensino de uma disciplina envolvendo esclarecimentos 
específicos sobre os malefícios dos tóxicos solucione o problema por completo. Mas temos a certeza 
de que a criança esclarecida, tendo noções sobre o perigo que oferece o uso de tóxicos, ficará mais 
protegida da ação nefasta dos traficantes. 
O ensino da disciplina sobre os tóxicos terá como consequência, a médio prazo, uma diminuição do 
número de viciados.  
A medida merece, pois, pelo seu alcance social inestimável, o apoio de todos os nossos colegas 
constituintes, para poder figurar na nova Constituição Federal. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a criação de disciplina com noções sobre tóxicos e sobre AIDS.  
Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Pela rejeição nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25122 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Parágrafo Único do Art. 277:  
Parágrafo Único. "O ensino religioso sem  
distinção de credo, será facultativo". 
Justificativa: 
Não é a disciplina que deve ser facultativa, mas o próprio ensino religioso em si.  
Parecer:   
   A Emenda enfatiza o ensino religioso como facultativo.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25316 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 121  

 

Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Título IX - Da Ordem Social  
Capítulo III - Da Educação e Cultura  
Nova Redação ao Parágrafo único do art. 277  
"Parágrafo único: O ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do associativismo  
constituem disciplinas facultativas." 
Justificativa: 
Considerando os valores extraordinários da democracia solidariedade, civismo e justiça social, 
incorporados pelo associativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado na teoria e na prática, 
como exigência constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, além do ensino religioso, o ensino do associativismo.  
Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25485 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Texto  
Suprima-se, o art. 277. 
Justificativa: 
A exigência de exclusividade de emprego do idioma nacional, com exceção aberta para as línguas 
indígenas, em qualquer nível, de ensino não se coaduna com a política educacional de convênios e 
de intercâmbio entre as universidades brasileiras e estrangeiras, indispensável ao aprimoramento da 
formação dos estudantes brasileiros.  
Se exigência houvesse, ela deveria ser restrita aos 1° e 2° graus, constituindo, de qualquer forma, 
matéria de lei ordinária. A cultura brasileira foi constituída a partir do latim, do francês, do inglês, do 
espanhol e do português, com ilustres mestres que têm vindo dos países culturalmente mais 
avançados, para colaborar neste crescimento cultural. A Universidade de São Paulo, com toda a 
plêiade de professores franceses, entre eles, Roger Bastide, Levi Strauss, é ilustração viva desta 
afirmação.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do artigo 277, que prescreve a exclusividade de emprego do idioma 
nacional em qualquer nível.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26536 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo único do artigo 277 do  
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Projeto do Relator da Comissão de Sistematização  
da Assembleia Nacional Constituinte. 
Justificativa: 
Os estabelecimentos de ensino confessionais têm prestado relevantes serviços ao país na área da 
educação.  
É logico que ao instalarem suas unidades, sejam de nível primário, médio ou superior as 
organizações vinculadas às crenças religiosas não tem em vista única e exclusivamente o resultado 
mercantil da atividade de ensino. Antes disso, tem elas o intuito de difundir sua crença. O que é 
anunciado a todos, no próprio nome das escolas instaladas o que leva a escolha por parte da 
clientela.  
Assim, lógico, também, é, que ao lado do Curriculum obrigatório do Ministério da Educação as 
entidades confessionais possam estabelecer o ensino obrigatório de suas confissões.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do parágrafo único, referente ao ensino religioso.  
O ensino religioso figura, desde 1934, nas Constituições brasileiras, em consonância com práticas 
tradicionais da educação escolar no Brasil.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26608 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Substitutivo Emendado: Parágrafo Único do Artigo 277.  
Acrescente-se ao Projeto de Constituição:  
Art. 277 - ............................ 
Parágrafo Único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do cooperativismo e  
do associativismo, constituirão disciplinas facultativas. 
Justificativa: 
O movimento cooperativista, na sua concepção moderna como sistema socioeconômico, contando 
apenas com 143 anos de existência, vem atuando em todos os continentes, tendo-se evidenciado 
com um instrumento eficaz de organização democrática da sociedade, uma forma adequada de 
distribuição de renda e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico.  
O cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercício pleno da cidadania, onde, pela 
aplicação de seus princípios norteadores, gera as condições necessárias para a formação de 
pessoas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua.  
Considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade justiça social, incorporados 
pelo cooperativismo.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, além do ensino religioso, o ensino do cooperativismo e do associativismo.  
Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26784 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
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Texto:   
   Substitua-se a redação do Parágrafo Único do  
art. 277 do Projeto de Constituição pela seguinte:  
Parágrafo Único - Como parte da educação  
integral, o ensino religioso constituirá matéria  
facultativa para os alunos nas escolas oficiais,  
assegurados a todos os credos o direito de  
ministrá-las. 
Justificativa: 
Dá melhor correção ao texto, e estabelece e não responsabilidade do Estado pelos custos do ensino 
religioso.  
Parecer:   
   A Emenda enfatiza o ensino religioso como facultativo.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27587 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 277, Parágrafo único.  
Inclua-se, no parágrafo único do Art. 277 do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização, a expressão "e o ensino do  
Cooperativismo e do Associativismo", redigindo-se  
este dispositivo da seguinte forma:  
Art. 277 - .............................. 
Parágrafo Único. O ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do Cooperativismo e  
do Associativismo, constituirão disciplinas de  
matrícula facultativa. 
Justificativa: 
O movimento cooperativista vem se evidenciando, cada vez mais, como um instrumento eficaz de 
organização democrática da sociedade, uma forma adequada de distribuição de renda e uma 
alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico.  
Sendo um movimento autogestionário, pela aplicação de seus princípios norteadores, gera as 
condições necessárias para a formação de pessoas que passam a interagir umas com as outras, 
praticando a ajuda mútua, constituindo-se assim, na melhor forma de atender aos anseios mais 
profundos do homem, que são a igualdade e a liberdade.  
Esse nosso País, de modo marcante nas últimas décadas, o movimento vem se desenvolvendo 
rapidamente. Enfrenta, entretanto, um posto de estrangulamento, que é a escassez de recursos 
humanos nessa área, razão por que torna-se imperioso o estimulo do Governo na parte do ensino 
cooperativo. 
Assim, considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade, civismo e justiça social, 
incorporados pelo cooperativismo e associativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado, na 
teoria e na prática, como exigência constitucional, em todos os níveis do ensino brasileiro, divulgando 
seus princípios, como forma alternativa de organização socioeconômica da sociedade.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, além do ensino religioso, o ensino do cooperativismo e do associativismo.  
Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
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   EMENDA:27590 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: § único do artigo 277  
REDIJA-SE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 277 DO  
SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO AO PROJETO DE CONSTITUINTE DA  
SEGUINTE FORMA:  
Parágrafo único: O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina de  
matrícula facultativa. 
Justificativa: 
A dimensão religiosa é constitutiva do ser humano.  
É portanto, um direito de todo brasileiro que o quiser, que o seu processo educativo inclua o 
atendimento a tal dimensão, sem que isso signifique privilegiar nenhuma confissão religiosa em 
particular.  
Parecer:   
   A Emenda propõe tornar o ensino religioso disciplina de matrícula facultativa.  
Aprovada parcialmente, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27990 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se o parágrafo único do art. 277 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa 
Manter a parágrafo acima, onde o ensino religioso passa a constituir disciplina facultativa, para todos 
os credos, nas escolas públicas e particulares, de todos os níveis, é inaceitável e incompreensível. 
O ensino religioso é ministrado nos lares e nas igrejas. As escolas se destinam à formação intelectual 
do estudante. 
O princípio da separação entre a Igreja e o Estado, consagrado no texto do Substituto do Relator, não 
admite a interferência do Estado em normatizar o ensino religioso. 
Nas escolas confessionais, a seu critério, poderá o ensino religioso ser uma disciplina. Mas nas 
escolas públicas ou nas particulares não pode o Estado pretender imiscuir-se, sem, contudo, violentar 
o direito do cidadão de educar-se, religiosamente, nos ambientes propícios para tal fim. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do parágrafo único, referente ao ensino religioso.  
O ensino religioso figura, desde 1934, nas Constituições brasileiras, em consonância com práticas 
tradicionais da educação escolar no Brasil.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28781 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277, TÍTULO IX,  
CAPÍTULO III  
No artigo 277 do Título IX, Capítulo III, DA  
EDUCAÇÃO E CULTURA, substitua-se o parágrafo único por:  
Parágrafo único - A educação religiosa, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina de  
matrícula facultativa. 
Justificativa: 
A nova redação assegura a oferta da disciplina e estabelece o aspecto facultativo quanto à matrícula.  
Parecer:   
   A Emenda propõe tornar o ensino religioso disciplina de matrícula facultativa.  
Aprovada parcialmente, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29730 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição  
(Substitutivo do Relator) o seguinte texto ao  
parágrafo único do art. 277.  
Parágrafo único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do cooperativismo e  
do associativismo, constituirão disciplinas facultativas." 
Justificativa: 
O movimento cooperativista, na sua concepção moderna como sistema socioeconômico, contando 
apenas com 143 anos de existência, vem atuando em os continentes, tendo-se evidenciado com um 
instrumento eficaz de organização democrática da sociedade, uma forma adequada de distribuição 
de renda e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico.  
O cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercício pleno da cidadania, onde, pela 
aplicação de seus princípios norteadores, gera as condições necessárias para a formação de 
pessoas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua.  
Considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade justiça social, incorporados 
pelo cooperativismo.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, além do ensino religioso, o ensino do cooperativismo e do associativismo.  
Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29821 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte art. 283, ao  
substitutivo ao Projeto de Constituição,  
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remunerando-se o atual e os subsequentes:  
"A lei fixará a competência para definir o  
currículo básico obrigatório para o ensino  
fundamental que assegure a formação comum e o  
respeito aos valores culturais e suas  
especialidades regionais". 
Justificativa: 
Ao delegar-se competência busca-se maior flexibilidade e descentralização, e substituindo-se a 
palavra “conteúdo” por “currículo” tem-se um termo mais genérico, uma vez que didática e 
pedagogicamente falando, conteúdo está associado a programas, cuja definição só deverá estar 
afeta à União.  
Parecer:   
   O dispositivo emendado não tem em vista a padronização de currículos e programas, buscando 
apenas assegurar a formação comum no ensino fundamental.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29830 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 277 do  
substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"O ensino ecológico será obrigatório nos  
horários normais das escolas oficiais e  
particulares de primeiro e segundo graus". 
Justificativa: 
O desrespeito para com as riquezas naturais de nosso País tem sido uma constante e traduz prejuízo 
à população nacional como um todo.  
Todos os brasileiros precisam tomas consciência de que só preservando a fauna, a flora e os nossos 
rios, enfim todas as riquezas naturais é que as crianças de hoje poderão respirar, comer e beber no 
futuro sem estarem sendo envenenadas.  
Neste sentido, é que achamos de fundamental importância que a futura Constituição contenha 
dispositivo desta magnitude.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a introdução do ensino de ecologia nas escolas oficiais e particulares de 1o. e 
2o. graus.  
Os dispositivos da emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Pela rejeição nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29931 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   O parágrafo único do Art. 277 receba a seguinte formulação:  
"O ensino religioso, sem distinção de credo,  
constituirá disciplina de matrícula facultativa." 
Justificativa: 
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A opção de escolher o ensino religioso cabe à família ou ao aluno, quando este é maior de idade. Por 
tanto, a escola deve oferecer essa disciplina. A redação anterior retira esse direito de escolha da 
família e do aluno, deixando à escola a decisão de oferecer ou não a disciplina. 
Parecer:   
   A Emenda propõe tornar o ensino religioso disciplina de matrícula facultativa.  
Aprovada parcialmente, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29968 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo no Art.  
277, do substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"Cabe ao Estado assegurar, além do ensino  
básico obrigatório e gratuito, o ensino dos  
principais rudimentos de botânica, zoologia,  
tratos do solo, e conhecimentos gerais sobre  
agricultura e agropecuária". 
Justificativa: 
Embora o Brasil esteja entre os países que mais dispõem de terras agricultáveis, nossa agricultura e 
pecuária estão longe de alcançar os patamares de desenvolvimento desejáveis; o fato não se prende 
somente à ineficiente distribuição da terra à grande proporção dos lavradores sem posse fundiária, ao 
aumento continuado dos preços dos insumos, à deficiência creditícia, à falta de silos e transportes, 
mas, também, e sobretudo, à insuficiência do preparo do homem para a sua tarefa produtiva.  
Temos, de, além de alfabetizar o rurícola, educa-lo para a tarefa produtiva a que se destina, 
propiciando-lhe uma formação técnica-agrícola básica e fundamental.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a introdução, no currículo da escola fundamental, o ensino dos rudimentos de 
botânica, zoologia, agricultura e agropecuária.  
Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Pela rejeição nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30332 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 277 do Substitutivo  
O Art. - 277 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 277 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado na língua portuguesa.  
§ 1o. As comunidades indígenas poderão,  
também, empregar suas línguas no processo de  
aprendizagem.  
§ 2o. O ensino religioso, sem distinção de  
credo, constituirá disciplina facultativa." 
Justificativa: 
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O acesso ao ensino é direito público subjetivo e a União, os Estados e Municípios serão obrigados a 
propiciar o ensino na língua portuguesa. As demais línguas são de utilização facultativa. 
Esta emenda constitui valiosa contribuição do Dr. Jurandir Fonseca. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para o artigo, ressaltando-se a alteração da denominação idioma 
nacional para língua portuguesa.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31247 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 277, § Único  
O parágrafo único, do art. 277 do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 277 - ............................ 
Parágrafo Único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, e o ensino do cooperativismo,  
e do associativismo, constituirão disciplinas facultativas. 
Justificativa: 
O movimento cooperativista, na sua concepção moderna como sistema socioeconômico, contando 
apenas com 143 anos de existência, vem atuando em os continentes, tendo-se evidenciado com um 
instrumento eficaz de organização democrática da sociedade, uma forma adequada de distribuição 
de renda e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico.  
O cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercício pleno da cidadania, onde, pela 
aplicação de seus princípios norteadores, gera as condições necessárias para a formação de 
pessoas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua.  
Considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade justiça social, incorporados 
pelo cooperativismo.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, além do ensino religioso, o ensino do cooperativismo e do associativismo.  
Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31888 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 277 a seguinte redação:  
"Art. 277 - o ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma oficial.  
§ 1o. - É assegurado às comunidades indígenas  
e emprego de suas línguas em processos de  
aprendizagem, que serão desenvolvidas de acordo  
com os usos, costumes e tradições da cultura da  
respectiva comunidade.  
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§ 2o. - O ensino religioso, sem distinção de  
credo, constituirá disciplina facultativa. 
Justificativa: 
A Emenda uniformiza a redação do art. 277, harmonizando-a com a da emenda ora proposta ao  
art. 12. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a alteração da denominação "Idioma Nacional" para "Idioma Oficial" e o ensino 
religioso como disciplina facultativa.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31963 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao projeto de Constituição, no  
Art. 277, novo parágrafo, dando-lhe a seguinte redação:  
"Art. 277 ..................................  
(Onde se lia "Parágrafo único", leia-se § 1o.)  
§ 2o. - Fica estabelecida a obrigatoriedade  
do ensino de direito constitucional, em todas as  
escolas de grau médio e superior". 
Justificativa: 
Tomando em consideração o notório desconhecimento, por parte da grande maioria do povo 
brasileiro, dos princípios constitucionais básicos, faz-se necessária, no período pós-constitucional, a 
inserção de matéria especifica sobre o assunto, como disciplina obrigatória, em todos os 
estabelecimentos de ensino de nível médio e superior, como fator de conscientização do nosso povo 
para com as questões fundamentais de ordem política, econômica e social, e para o pleno 
conhecimento dos direitos, garantias e deveres de todos, corporificados na constituição.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, como obrigatório, o ensino da constituição brasileira.  
A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32580 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 277:  
Art. 277 - ..............................  
Parágrafo único. O ensino religioso, de  
qualquer credo, constituirá disciplina facultativa." 
Justificativa: 
A redação atual é: “O ensino religioso, sem distinção de credo, constituirá disciplina facultativa”. Ora, 
isto significa que o ensino religioso será sem distinção de credo: então o único ensino religioso 
possível será o “ecumenismo”, que tem muito de político e bem pouco de religioso, assemelhando-se 
à proposta de partido único numa democracia. Certamente que o que se quis dizer, mas não ficou 
dito, é que o ensino religioso será disciplina facultativa e poderá ser ministrado a propósito de 
qualquer credo. Isto, sim, é liberdade religiosa, daí a proposta de alteração do texto do parágrafo 
único.  
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Parecer:   
   A Emenda propõe a alteração da expressão "sem distinção de credo" para "de qualquer credo", 
constituindo o ensino religioso disciplina facultativa.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32890 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se no Artigo 277, a palavra em por e. 
Justificativa: 
Tratar-se de garantir aos índios o direito de ensinar com “o emprego de suas línguas e processos de 
aprendizagem”. Para os índios os processos de aprendizagem não são catalogados e congelados em 
instituições especializadas, as escolas: derivam da vida, suas variações e ensinamentos, razão pela 
qual não se lhes devem impor pedagogias alheias, as que usamos na chamada vida civilizada.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a substituição da preposição "em", do complemento "em processos de 
aprendizagem", pela conjunção "e", por tratar-se de processos diferentes. Aprovada nos termos do 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:32988 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 277  
Dê-se ao art. 277 a seguinte redação:  
Art. 276 - A lei fixará conteúdo mínimo para  
o ensino fundamental que assegure a formação comum  
e o respeito aos valores culturais e artísticos e  
suas especificidades regionais.  
§ 1o. - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado na língua portuguesa, ficando  
assegurado às comunidades indígenas o uso do  
idioma nacional e de suas línguas maternas e  
processos próprios de aprendizagem.  
§ 2o. - O ensino religioso, sem distinção de  
credo, constituirá disciplina facultativa. 
Justificativa: 
A emenda hora apresentada visa expressar melhor a luta desenvolvida através dos tempos pelos 
vários segmentos da sociedade. É a expressão melhor dos interesses da população. 
Parecer:   
   Ao propor nova redação ao art. 276, a Emenda estabelece o seguinte:  
a) fixação de conteúdo mínimo para o ensino fundamental;  
b) oferta do ensino, em qualquer nível, em língua portuguesa, com, exceção das comunidades 
indígenas, que poderão ministra-lo na língua materna;  
c) inclusão do ensino religioso, sem distinção de credo, na condição de disciplina facultativa.  
Trata-se de elenco de medidas importantes para a preservação dos valores culturais e morais, sem 
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dúvida um dos objetivos da educação nacional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33351 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277, QUE PASSA A  
SER O INCISO V DO ARTIGO 274  
Onde se lê "idioma nacional", leia-se "língua portuguesa.". 
Justificativa: 
A expressão idioma oficial é pobre. Cada país tem um idioma, que é oficial. O Brasil tem o seu, é a 
língua portuguesa.  
Qualquer outra denominação, não está se referindo ao Brasil.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a substituição da expressão "Idioma Nacional" por "Língua Portuguesa".  
Aprovada nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:33352 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODDIFICATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO  
ART. 277; QUE PASSA A SER O CAPUT.  
Artigo 277 - "O ensino religioso constitui  
disciplina obrigatória nas escolas públicas, sendo  
facultativa a matrícula." 
Justificativa: 
Esse dispositivo é a forma tradicional da estrutura educacional brasileira e não pode figurar, apenas, 
como num parágrafo relativo ao ensino fundamental. Além disso, a referência deve ser feita à escola 
pública, pois as escolas confessionais, evidentemente já gozam desse direito, até mesmo pelas suas 
características próprias. 
A supressão do artigo, do Anteprojeto, se impõe por uma questão de adequação ao restante do texto, 
não convém amarrar o conteúdo mínimo do ensino fundamental a um texto de lei. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a alteração do parágrafo único do artigo 277, fazendo constar o ensino religioso 
não mais como disciplina facultativa, mas como disciplina obrigatória no ensino fundamental.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33495 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituam-se os artigos 273 à 283, do  
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Capítulo III da Educação e Cultura, pelos  
seguintes artigos:  
Art. 273 - A educação, direito de todos e  
dever do Estado, visa ao pleno desenvolvimento da  
pessoa e à formação do cidadão, para o  
aprimoramento da democracia, dos direitos humanos,  
da convivência solidária a serviço de uma  
sociedade justa e livre.  
Art. 274 - o ensino é livre à iniciativa  
privada, fiscalizado pelo Estado, a este cabendo a  
manutenção de escolas em caráter supletivo, sempre  
que a iniciativa da comunidade não se mostrar  
efetiva para o oferecimento de oportunidades, de  
acordo com a demanda local.  
Art. 275 - A educação é obrigatória aos  
jovens dos 7 aos 14 anos de idade e será dada no  
lar e na escola, cabendo sempre, aos pais ou  
responsáveis, a iniciativa de provê-la  
§ 1o. - A educação será gratuita, em todos os  
níveis, para os alunos que comprovarem capacitação  
e impossibilidade para custeá-la.  
§ 2o. - Cabe ao poder público prover os  
recursos necessários para o atendimento do  
disposto no parágrafo anterior, quer para  
manutenção de suas escolas, quer par concessão de  
bolsas, subvenções ou qualquer outra forma de  
auxílio financeiro a escolas de outra dependência  
administrativa, desde que seja, a segunda  
alternativa, comprovadamente mais econômica.  
Art. 276 - O ensino religioso, de matrícula  
facultativa, constituirá disciplina dos horários  
normais das escolas oficiais de grau primário e médio. 
Justificativa: 
Dentro de uma sociedade pluralista, com vários estratos sociais, de diferenciados níveis econômicos, 
mister se faz que o ensino seja não só público, como privado. Deve caber a todos, arcados os ônus 
decorrentes, o direito democrático de escolher a escola que melhor lhes aprouver, para si ou para os 
seus. 
Além do mais, cabe destacar a vantagem econômica que resulta, via de regra, da administração pela 
iniciativa privada.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33981 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Redija-se assim o atual Art. 277, que passa a  
ter o número 276, acrescentando-se-lhe mais um parágrafo.  
"Art. 276 - ............................... 
A lei fixará conteúdo mínimo para o ensino  
fundamental que assegure a formação comum e o  
respeito aos valores culturais e artísticos e suas  
especificações regionais.  
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§ 1o. - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado na língua portuguesa, ficando  
assegurado às nações indígenas o uso de língua  
portuguesa e de suas línguas maternas e processos  
próprios de aprendizagem.  
§ 2o. - O ensino religioso, sem distinção de  
credo, constituirá disciplina facultativa. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para o artigo, ressaltando-se a alteração da denominação idioma 
nacional para língua portuguesa.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33992 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Art. 277 a seguinte redação:  
Art. 277. O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma oficial.  
§ 1o. É assegurado às comunidades indígenas o  
emprego de suas línguas em processos de  
aprendizagem, que serão desenvolvidas de acordo  
com os usos, costumes e tradições da cultura da  
respectiva comunidade.  
§ 2o. O ensino religioso, sem distinção de  
credo, constituirá disciplina facultativa. 
Justificativa: 
A emenda uniformiza a redação do Art. 277, harmonizando-se com a da emenda ora proposta ao  
art. 12. 
Não há, no Brasil, apenas uma única língua nacional. Nacionais são, também, os idiomas praticados 
pelas mais de 170 nações indígenas, de cuja brasilidade a ninguém é licito duvidar.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a alteração da denominação "Idioma Nacional" para "Idioma Oficial" e o ensino 
religioso como disciplina facultativa.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34807 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 277 a seguinte redação:  
"Art. 277. O ensino de primeiro grau será  
ministrado no idioma nacional, assegurado às  
comunidades indígenas, em processo de aprendizado,  
o emprego de suas línguas". 
Justificativa: 
Redação aperfeiçoada. 
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Parecer:   
   A Emenda propõe o uso obrigatório do idioma nacional restrito ao ensino de primeiro grau.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24270 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Título IX do Substitutivo do Relator  
O Título IX do Substitutivo do Relator passa  
a ter a seguinte redação:  
"Título IX  
Da Ordem Social  
 [...] 
Art. 201. O ensino é livre à iniciativa  
privada, só nele ingerindo o Poder Público para  
fins de autorização, reconhecimento e  
credenciamento de cursos e supervisão da  
qualidade.  
§ 1o. A lei fixará conteúdo mínimo para o  
ensino fundamental, visando à formação comum e ao  
respeito dos valores culturais e artísticos, além  
de suas especificidades regionais, ministrado, em  
qualquer nível, no idioma nacional, assegurado às  
nações indígenas também o emprego de suas línguas  
e processos de aprendizagem.  
§ 2o. O ensino religioso, sem distinção de  
credo, constituirá disciplina facultativa.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34003 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título IX  
Da Ordem Social  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
[...] 
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Art. 275 - Na realização da política  
educacional, cabe ao Estado:  
I - garantir o ensino fundamental, universal,  
obrigatório e gratuito;  
II - prover apoio suplementar através de  
programa de material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica;  
III - assegurar educação especial e gratuita  
aos deficientes e superdotados;  
IV - atender em creches e pré-escolas às  
crianças de zero a seis anos de idade;  
V - incentivar o acesso aos níveis mais  
elevados de ensino, da pesquisa científica e da  
criação artística segundo a capacidade de cada um.  
VI - as universidades gozam de autonomia  
didático-científica, administrativa, econômica e  
financeira.  
VII - o ensino, em qualquer nível, será  
ministrado na língua portuguesa, assegurado às  
comunidades indígenas também o emprego de suas  
línguas e processos de aprendizagem.  
Art. 276 - O ensino é livre à iniciativa  
privada, desde que atendidas as seguintes condições:  
I - cumprimento das normas gerais da educação  
nacional, estabelecidas em lei; e  
II - autorização, reconhecimento,  
credenciamento e supervisão da qualidade pelo Estado.  
Art. ... - O ensino religioso, sem distinção  
de credo, constituirá disciplina facultativa.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00242 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 243, do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, o  
seguinte parágrafo:  
§ 3o. - "O ensino do Cooperativismo e do  
Associativismo constituirá disciplina facultativa  
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dos horários normais das escolas e instituições de  
ensino de todos os graus." 
Justificativa: 
O movimento cooperativista, na sua concepção moderna como sistema socioeconômico, contanto 
apenas com 143 anos de existência, vem atuando em todos os continentes, tendo-se evidenciado 
com um instrumento eficaz de organização democrática da sociedade, numa forma adequada de 
distribuição de renda e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico.  
O cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercício pleno da cidadania onde, pela 
aplicação de seus princípios norteadores, gera as condições necessárias para a formação de 
pessoas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua.  
Considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade, civismo e justiça social, 
incorporados pelo cooperativismo e associativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado na 
teoria e na prática, como exigência constitucional. 
Parecer:   
   A presente emenda, do ilustre Constituinte Ivo Vanderlinde, propõe introduzir, como disciplina 
facultativa, o ensino de Cooperativismo e Associativismo nos horários normais das escolas e 
instituições de ensino de todos os graus.  
Justifica a proposta destacando a excelência do cooperativismo e do associativismo, instrumento de 
organização democrática da sociedade, forma adequada de distribuição de renda e alternativa na 
busca do equilíbrio social e econômico.  
Embora indiscutíveis os méritos do Cooperativismo e associativismo na formação do cidadão 
brasileiro - carente ainda de instrumentos eficazes de organização - parece-me desnecessária sua 
presença como norma constitucional, principalmente considerando a sugestão de incluir tal conteúdo 
como disciplina facultativa. Ora, se não é proibido, seu ensino é permitido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00432 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Suprimir, no § 1o do art. 243. 
Justificativa: 
Temendo a formação de quesitos raciais no país, constituições anteriores proibiam o ensino em 
língua estrangeira. Este risco já não existe. O atual projeto ainda alarga a proibição a todos os níveis, 
impossibilitando a utilização de outros idiomas nas universidades, e até em cursos de pós-graduação.  
Parecer:   
   As razões constantes da justificativa aconselham o acolhimento da Emenda, que aperfeiçoa o texto 
do Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01090 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Texto  
"Suprima-se o § 2o. do artigo 243". 
Justificativa: 
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A exigência de exclusividade de emprego do idioma nacional, com exceção aberta para as línguas 
indígenas, em qualquer nível, de ensino não se coaduna com a política educacional de convênios e 
de intercâmbio entre as universidades brasileiras e estrangeiras, indispensável ao aprimoramento da 
formação dos estudantes brasileiros.  
Se exigência houvesse, ela deveria ser restrita aos 1° e 2° graus, constituindo, de qualquer forma, 
matéria de lei ordinária. A cultura brasileira foi constituída a partir do latim, do francês, do inglês, do 
espanhol e do português, com ilustres mestres que têm vindo dos países culturalmente mais 
avançados, para colaborar neste crescimento cultural. A Universidade de São Paulo, com toda a 
plêiade de professores franceses, entre eles, Roger Bastide, Levi Strauss, é ilustração viva desta 
afirmação.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 1o. do artigo 243, que trata do ensino a ser ministrado, em 
qualquer nível, na língua portuguesa.  
O proponente justifica a medida mostrando que a exigência de exclusividade, em qualquer nível de 
ensino, no emprego do idioma nacional, não se coaduna com a política educacional de convênios e 
de intercâmbio entre as universidades brasileiras e estrangeiras. Se exigência houvesse, ela 
deveria ser restrita aos 1o. e 2o. graus.  
O Relator vota pela aprovação nos termos da emenda coletiva No. 02044. 
   
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL  
Art. 226. A ordem social tem como bem o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a 
justiça sociais.  
CAPÍTULO II 
DA ORDEM SOCIAL 
[...] 
Art. 242. A lei fixará conteúdo mínimo para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 
básica comum e identificação do educando com o trabalho e com os valores humanos, culturais e 
artísticos nacionais e regionais.  
Parágrafo 1º O programa de formação comum a que se refere este artigo, incluíra princípios de 
conhecimento desta Constituição e do objeto das leis. 
Parágrafo 2º O ensino fundamental, será ministrado na língua portuguesa, assegurado às 
comunidades indígenas o uso também, de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 
Parágrafo 3º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais 
das escolas públicas de ensino fundamental. 
[...] 
 
Assinaturas  

1. Feres Nader 
2. Amaral Netto 
3. Antônio Salim Curiati 
4. José Luiz Maia  
5. Carlos Virgílio  
6. Expedito Machado  
7. Manuel Viana 

8. Luiz Marques  
9. Orlando Bezerra  
10. Furtado Leite  
11. Roberto Torres 
12. Arnaldo Faria de Sá 
13. Sólon Borges dos Reis 

(Apoiamento) 

14. Ézio Ferreira  
15. Sadie Hauache  
16. Jose Dutra 
17. Carrel Benevides  
18. Joaquim Sucena 

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
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20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 
79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  

86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  
89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 
101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 
107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  
109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 
113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  
117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 

151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 
186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  
193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 139  

 

217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

Thame  
240. Jairo Carneiro 

241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 
248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 
251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  
259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  

266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 
269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 
271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  
273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  
275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir  Soares 
278. Mauro Miranda  
279. Miraldo Gomes  
280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  
285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 
Justificativa:   

   Os capítulos contidos neste Título referem-se a matérias de extremo relevo para a sociedade brasileira e os rumos do País.  
Do seu tratamento adequado pode resultar a diferença entre as perspectivas de transformamos o Brasil e nação moderna, 
apta a entrar no próximo milênio em condições de atingir, seus objetivos, ou de tornar ainda mais distante a possibilidade de 
aproximá-lo, econômica e socialmente, dos países mais desenvolvidos e adiantados.  
Para tanto, tudo aquilo que se refira a Seguridade Social, Previdência e Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto, 
Ciência e Tecnologia, Comunicação, Meio Ambiente, Família, Criança, Adolescente, Idoso e índios há de ser tratado com 
realismo e bom senso. 
Deve ser descartado o Estado provedor. Não pode o sistema de seguridade social tornar-se sorvedouro de recursos, que não 
são infindáveis, do tesouro e do contribuinte. A sua universalização deve ser procedida com sobriedade, a despeito dos 
justificados anseios gerais por melhor atendimento, extensivo a todos.  
Embora reconhecendo a responsabilidade precípua do Estado no campo da Saúde e da Educação, não há porque 
desconhecer a importância da colaboração da iniciativa dos particulares nestes setores.  
O necessário desenvolvimento tecnológico e científico nacional não poderá ser feito com algum país, numa econômica 
mundial cada vez mais integrada a interdependente, pudesse bastar-se a si próprio.  
É preciso conciliar a proteção e a defesa do meio ambiente com o nosso desenvolvimento econômico. Ambos os objetivos 
não devem ser tratados como se fossem excludentes entre si. 
Todo este Título, enfim, versando sobre a ordem social, não pode esquecer que dependerá da adequada consideração das 
questões econômicas, a viabilização dos objetivos por ela traçados. 
Parecer:   

   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do 
PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I (Emenda nº 1946-3, 
José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º (Emenda nº 
875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira Lima e outros); Art. 232 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX (Emenda nº 
1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e Emenda nº 1474-7, 
F1oriceno Paixão). 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 140  

 

SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI, §§ 1º e 2º; 
Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), Parágrafo único; §§ 2º e 3º do 
Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 
1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 1795-9); § 2º do Art. 
241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 ("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 ("caput"), §§ 2º, 3º 
e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman). 
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FASE U 

    EMENDA:00163 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
 01) Suprima-se a expressão "de ensino  
fundamental" do inciso VI do artigo 211.  
02) Texto: Artigo 211.  
Inciso VI: Matrícula facultativa no ensino  
religioso, que constituirá disciplina dos horários  
normais das escolas públicas de ensino  
fundamental. 
Justificativa 
Esta expressão colide frontalmente com o que está disposto nos incisos I, II e III do mesmo artigo pois não se 
pode confiar o direito de aprender religião ao nível fundamental. 
Milhões de estudantes de escolas públicas a nível de 2º grau e superior, também poderão querer exercer 
igual direito. Cabe, pois, ao Estado tão somente o papel de lhes assegurar espaço para esse ensino no 
quadro de horários normais em todos os níveis 
Parecer:   
   A redação do dispositivo, tal como posta no texto, objetiva que, pelo menos no nível fundamental, o ensino 
religioso se figure como disciplina curricular, mesmo como matéria de matrícula facultativa.  
Não significa um fechamento de espaço nos níveis de ensino subsequentes, onde poderá ser ministrado 
como disciplina extracurricular, desde que hajam alunos interessados e professores habilitados disponíveis.  
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:00290 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   No artigo 211, VII, suprima-se "prestação do  
ensino regular na língua portuguesa" mantendo-se o  
restante, com as naturais correções de redação. 
Justificativa 
O dispositivo repete antiga determinação constitucional, de temos em que se temia a formação de quistos 
raciais no país. 
Parecer:   
   A emenda suprime, no art. 211, VII, a expressão "prestação do ensino regular na língua portuguesa", sob a 
alegação de que o dispositivo repete antiga determinação constituinte, de tempos em que se temia a 
formação de quistos raciais no País.  
As razões invocadas pelo autor não configuram motivo suficiente para o acatamento da proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00295 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - Art. 211, VI  
Suprima-se o inciso VI do art. 211. 
Justificativa 
A defesa do laicismo como requisito de democratização do ensino, implica em não privilegiar um credo 
religioso em detrimento de outros, não confundindo ainda, o laicismo com ateísmo. 
Do momento em que se assegura o ensino laico, garante-se, consequentemente, a liberdade religiosa e de 
pensamento, possibilitando a manifestação de todos os credos, mesmo os não reconhecidos oficialmente, e 
ensejando o direito de livre escolha. 
Parecer:   
   O ensino religioso, previsto no inciso VI do art. 211 como disciplina de matrícula facultativa nos horários 
normais das escolas pública de ensino fundamental, não significa privilégio de um credo em detrimento de 
outros.  
A liberdade religiosa, assim como a de pensamento, são democraticamente respeitadas, tanto pela 
possibilidade de a escola oferecer ensinamentos a adeptos de credos diferentes, quanto pela faculdade 
opcional de matrícula na disciplina.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00869 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PSDB/RS) 
Texto:   
   Art. 211, VIII  
Suprimir:  
"Em cada nível de ensino". 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A expressão "em cada nível de ensino" é necessário para garantir aos planos de carreira do magistério 
público uma estruturação mais correta, hierarquizando-os devidamente, evitando a interpenetração de níveis, 
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de funções e de salários.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:01304 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 211, inciso VI, a seguinte expressão:  
Expressão suprimida: "que constituirá  
disciplina dos horários normais das escolas  
públicas de ensino fundamental."  
Expressão mantida: "Art. 211, VI - Matrícula  
facultativa no ensino religioso." 
Justificativa: 
A emenda supressiva pretende que a matéria seja regulamentada na lei ordinária. 
Não é possível engessar no texto constitucional o disciplinamento dessa questão, por isso a pertinência da 
supressão. 
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir do art. 211, inciso VI, a expressão "que constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fundamental", para que a matéria seja regulada na lei ordinária.  
A alegação invocada pelo autor, na justificativa de que não é possível engessar no texto constitucional o 
disciplinamento da matéria, não configura motivo suficiente para o acatamento da proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01523 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB/MG) 
Texto:   
   Art. 211, incisos V, VI e VII.  
Restabelecer a redação original aprovada. 
Justificativa 
Não constituem princípios do ensino e, como tal, altera a redação aprovada para o artigo 211. 
Parecer:   
   Pela aprovação da emenda, nos termos da justificação do autor. 
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