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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. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 

de colaboração seus sistemas de ensino. 

      § 1º A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória. 

      § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar.  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00651 DT REC:08/04/87 
Autor:   
   SÓLON BORGES DOS REIS (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS E DIRETRIZES SOBRE A EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS E  
DEVER DO ESTADO, DADA NO LAR E NAS ESCOLAS; ASSEGUREM IGUALDADE DE  
OPORTUNIDADES PARA TODOS INCLUSIVE DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS;  
GRATUIDADE E OBRIGATORIEDADE DO ENSINO A TODOS, DE 7 A 14 ANOS;  
LIBERDADE DA INICIATIVA PARTICULAR; ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS DE  
1O. E 2O. GRAUS; PROVIMENTO DOS CARGOS DE MAGISTÉRIO; LIBERDADE DE  
CÁTEDRA; PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO;  
INCENTIVO À PESQUISA E AO ENSINO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO; LIBERDADE  
DE ORGANIZAÇÃO DE SEUS SISTEMAS DE ENSINO PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS;  

                                                      
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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AMPARO À CULTURA, A OBRAS E LOCAIS DE VALOR HISTÓRICO.  
13/04 8A DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
   
   SUGESTÃO:01222 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO AUXILIE, FINANCEIRAMENTE, OS SISTEMAS DE ENSINO  
ESTADUAIS, REGIONAIS E MUNICIPAIS, COM PRIORIDADE PARA O ENSINO  
PRIMÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:02228 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE: A EDUCAÇÃO COMO RESPONSABILIDADE DO ESTADO; O  
ACESSO À CARREIRA DO MAGISTÉRIO; A APLICAÇÃO PELA UNIÃO DA RECEITA  
DE IMPOSTOS NO ENSINO; A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENSINO. 
   
   SUGESTÃO:03708 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS MUNICÍPIOS COM MAIS DE CINQUENTA MIL HABITANTES  
ORGANIZEM CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE  
ENSINO. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 12ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes notas taquigráficas da 
audiência pública realizada em 23/4/1987, sobre Poderes públicos e educação / Ensino básico / 
Educação de adultos / Ensino superior / Valorização do docente de ensino superior / Inteiração da 
educação física na educação / Administração da educação / Deterioração do ensino público 

Disponível em: https://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 – VIII-A 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 10 - Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino, e 

a União, os dos Territórios, assim como o sistema federal, que terá caráter supletivo 

e se estenderá a todo o País, nos limites das deficiências locais.  

§ 1º - A União prestará assistência técnica e financeira aos Estados e ao Distrito 

Federal para desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória.  

§ 2º - Os Estados transferirão aos Municípios os encargos da educação pré-escolar 

e do ensino de 1º grau sempre que estes alcançarem condições técnicas e 

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
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financeiras suficientes.  

§ 3º - Os Municípios só passarão a atuar em outros níveis de ensino quando as 

necessidades de ensino fundamental estiverem satisfatoriamente atendidas.  

§ 4º - Os Municípios com mais de cinquenta mil habitantes organizarão Conselhos 

de Educação, que velarão pelo ensino ministrado em seu território, nos termos da 

lei.  

§ 5º - Os Municípios a que se refere o Parágrafo anterior elegerão os membros dos 

seus Conselhos de Educação pelo voto popular, direto e secreto, quando das 

eleições para a respectiva Câmara Municipal. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 10. - Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino, 

e a União, os dos Territórios, assim como o sistema federal, que terá caráter 

supletivo no ensino fundamental, e se estenderá a todo o País, nos estritos limites 

das deficiências locais.  

§ 1º - Lei municipal adaptará o sistema de ensino às suas condições locais.  

§ 2º - A União prestará assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal 

e Municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória.  

§ 3º - Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental, sem prejuízo 

de oferta que garanta o prosseguimento de estudos.  

 

Consulte, na 34ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes a 

votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/7/1987, Supl., 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: 12.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 7º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os 

seus sistemas de ensino, com observância da legislação básica da educação 

nacional.  

§ 1º - O sistema federal terá caráter supletivo do sistema estadual e este do 

sistema municipal.  

§ 2º - A União organizará e financiará os sistemas de ensino dos Territórios e 

prestará assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios 

para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e atendimento prioritário à 

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
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escolaridade obrigatória.  

§ 3º - Os Municípios só passarão a atuar em outros níveis de ensino quando as 

necessidades do ensino fundamental estiverem plenamente atendidas. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 15.  

(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 em:  

Anteprojeto da Comissão - 

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

206.pdf 

  

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 383 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os seus sistemas de ensino, com observância da 

legislação básica da educação nacional.  

§ 1º - Compete preferencialmente à União organizar e oferecer o ensino superior.  

§ 2º - Compete aos Estados e Municípios, através de lei complementar estadual, 

organizar e oferecer o ensino básico e médio. 

§ 3º - A União organizará e financiará os sistemas de ensino dos Territórios e 

prestará assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória.  

§ 4º - Os Municípios só passarão a atuar em outros níveis de ensino quando as 

necessidades do ensino fundamental estiverem plenamente atendidas. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 51.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 378 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os seus sistemas de ensino, com observância da 

legislação básica da educação nacional.  

§ 1º - Compete preferencialmente à União organizar e oferecer o ensino superior.  

§ 2º - Compete aos Estados e Municípios, através de lei complementar estadual, 

organizar e oferecer o ensino básico e médio.  

§ 3º - A União organizará e financiará os sistemas de ensino dos Territórios e 

prestará assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória.  

§ 4º - Os Municípios só passarão a atuar em outros níveis de ensino quando as 

necessidades do ensino fundamental estiverem plenamente atendidas. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
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FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 95.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 279 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os seus sistemas de ensino.  

§ 1º - A União organizará e financiará os sistemas de ensino dos Territórios e o 

Sistema Federal, que terá caráter supletivo, nos limites das deficiências locais.  

§ 2º - Os Municípios só passarão a atuar em outros níveis de ensino quando as 

necessidades do ensino fundamental estiverem plenamente atendidas.  

§ 3º - A repartição dos recursos públicos assegurará prioridade no atendimento 

das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de 

Educação.  

§ 4º - É vedada a cobrança de taxas ou contribuições educacionais em todas as 

escolas públicas. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 36.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 237 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os seus sistemas de ensino.  

§ 1º - A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos 

Territórios, e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal 

e Municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória.  

§ 2º - Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar, 

sem prejuízo da oferta que garanta o prosseguimento dos estudos. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 244. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os seus sistemas de ensino.  

§ 1º A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória.  

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar, 

sem prejuízo da oferta que garanta o prosseguimento dos estudos. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

 

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 nº 02044 (Centrão).  A fusão foi aprovada.  

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

p. 10586. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/246anc20mai1988.pdf
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Requerimento de destaque nº 165, referente à emenda 01704. A emenda foi 

rejeitada. 

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

p. 10599. 

 

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

2º) 

Art. 214. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino.  

§ 1º A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória.  

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 210. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino.  

§ 1º A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória.  

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino.  

§ 1º A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos 

Territórios, e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o 

atendimento prioritário à escolaridade obrigatória.  

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

o § 2º do art. 211 

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

Houve renumeração dos artigos. 

 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/246anc20mai1988.pdf
https://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
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00020 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:   
   Ao § 1o. do art. 10 acrescente-se as seguintes palavras:  
"... não interferindo no seu funcionamento e orientação." 
Justificativa: 
O maior problema do País no campo educacional é a interferência desabrida e nociva dos setores 
burocráticos da União nas administrações educacionais dos Estados e municípios a título de 
“assistência”. A União intervém geralmente desconhecendo as peculiaridades regionais e locais.  
Nos governos militares isso se acentuou e infelizmente ainda continua, daí a necessidade da 
emenda.  
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 00203-*  
Os ilustres Constituintes acrescentam mais uma norma diretiva para a legislação desportiva. 
Considerando a importância desse balizamento, que se ergue como diretriz eleitoral essencial para 
garantir lisura nas eleições e legitimidade aos dirigentes das entidades desportivas. Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00046 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:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   O § 5o. do art. 10 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Os municípios a que se refere o parágrafo  
anterior elegerão os membros dos seus Conselhos de  
Educação pelo voto popular, direto e secreto, a  

                                                      
2 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
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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partir de listas de candidatos apresentadas pelas  
entidades representativas de professores,  
estudantes, funcionários e comunitárias." 
Justificativa: 
Consideramos que os candidatos a membros dos Conselhos Municipais de Educação devem 
restringir-se aos nomes indicados pelas entidades representativas do setor educacional e da 
comunidade para evitar que pessoas não identificadas com a problemática educacional almejem o 
cargo movidas por interesses pessoais.  
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0046-*  
Apesar do elevado alcance da contribuição, cumpre notar que a representatividade popular e das 
entidades educacionais acha-se melhor assegurada pela votação direta, sem depender de  
listas previamente elaboradas pelas instituições em causa.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00058 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:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 10, § 4o. a seguinte redação:  
"Os Municípios com mais de cem mil habitantes  
organizarão Conselhos de Educação, que velarão  
pelo ensino de 1o. e 2o. graus ministrado em seu  
território, nos termos da lei." 
Justificativa: 
A Emenda acima enunciada assenta-se sobre duas ordens de idéia: 
1 – a organização de um Conselho Municipal de Educação se justifica diante de uma rede de 
instituições de ensino que se impõe pela diversidade das ações educacionais que a tecem e pela 
quantidade de instituições que a configurem. Quantidade e diversidade promovem, por sua dinâmica, 
o estofo sobre o qual se debruçará o Conselho de Educação na sua função de analisar, de estudar e 
de decidir na área de sua competência. Conclui-se, daí, que o referencial de cem mil habitantes para 
designar os municípios que, nos termos constitucionais, devam organizar os seus Conselhos de 
Educação é o mais condizente com o proposito que se tem em vista ao delegar aos Municípios o 
direito de organizar Conselhos de Educação; 
2 – pretende-se, em seguindo lugar, limitar com esta Emenda, o campo de atuação dos Conselhos 
Municipais, à problemática do ensino de 1° e 2° graus, reservando o 3° grau e sua organização às 
instâncias superiores. Guarda-se, assim, coerência com outros ditames do anteprojeto da 
Constituição que pretendem seja deferido ao Município os encargos, apenas, da educação pré-
escolar e do ensino de 1° grau.  
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0058-6  
Embora compreendendo as nobres preocupações do Autor, somos de parecer que o propósito do 
dispositivo original é estender o controle democrático da educação mesmo a Municípios  
menores. A participação da comunidade nas decisões educacionais é um imperativo, inclusive, para 
que a própria Carta Magna alcance o seu integral e efetivo cumprimento. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00131 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 
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Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o., do Artigo 10, do anteprojeto  
do Relator da Subcomissão da Educação, Cultura e  
Esportes, a seguinte redação:  
"Art. 10 ....................................  
§ 4o. Os Municípios, sedes de áreas  
metropolitanas, organizarão Conselhos de Educação,  
que valerão pelo ensino ministrado em seu  
território, nos termos da lei." 
Justificativa: 
A descentralização é um experiente extremamente salutar sob o aspecto administrativo. Contudo, 
adotada em excesso, gera uma burocracia indesejável, que emperra a máquina administrativa. 
A existência em grande número de municípios com mais de cinquenta mil habitantes levará 
inevitavelmente a proliferação negativa de Conselhos de Educação, não raro, muito próximas 
geograficamente, o que não e recomendável nem administrativamente, nem pedagogicamente, nem 
economicamente.  
Mais racional e sabia e a descentralização que crie Conselho de Educação, localizados em 
municípios sedes de áreas metropolitanas, preconizadas, inteligentemente, pela Subcomissão de 
Municípios e Regiões, com o fito de equacionar e resolver questões pertinentes a agrupamentos de 
municípios com interesses comuns. 
Portanto, múltiplas são as vantagens de se localizar os Conselhos de Educação em sedes de áreas 
metropolitanas e devido a evidencia gritante das mesmas, dispensamo-nos de elenca-las nesta 
emenda que apresentamos.  
Parecer:   
   A participação nas decisões referentes à política educacional deve restringir-se a municípios que 
tenham um mínimo de requisitos. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00145 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:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Altere-se a redação do § 3o. do Art. 10 do  
Anteprojeto para o seguinte:  
"§ 3o. Os municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades de  
educação pré-escolar e de ensino fundamental  
estiverem satisfatoriamente atendidas." 
Justificativa: 
O acréscimo da educação pré-escolar nesse parágrafo está em consonância com o proposto para o 
paragrafo 2° deste mesmo Artigo.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00150 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:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
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Texto:   
   Art. 10. ....................................  
"§ 3o.  
Os Municípios atuarão prioritariamente no  
ensino fundamental, sem prejuízo de oferta que  
garanta o prosseguimento de estudos." 
Justificativa: 
Na forma proposta, induz-se uma oposição ao art. 3°, IV. Faz-se necessário assegurar que, dentro 
dos seus limites, os Municípios não devem se eximir da oferta em níveis acima do ensino 
fundamental.  
Parecer:   
   Na essência, o dispositivo já se encontra inserido no Anteprojeto.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00154 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:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Art. 10  
§ 5o. Supressão" 
Justificativa: 
A matéria deve ser objeto de lei de diretrizes e bases da educação, posterior. Não cabe a 
Constituição descer a esse nível de detalhe, inclusive porque os membros de um Conselho de 
Educação devem ter credenciais específicas como elementos da comunidade educacional.  
Parecer:   
   O parágrafo quinto, do artigo 10, do Anteprojeto objetiva democratizar e consagrar desde logo a 
relevante função dos Conselhos Municipais de Educação, através da eleição direta e voto secreto 
pelo povo, de seus membros.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00162 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:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Modificar o texto do parágrafo 3o. do art. 10  
do Anteprojeto da Constituição, na parte relativa  
à "Educação Cultura, Esporte", passando o mesmo a  
ter a seguinte redação:  
"Os municípios só passarão a atuar em outros  
níveis de ensino quando as necessidades de  
educação pré-escolar e de ensino fundamental  
estiverem satisfatoriamente atendidas." 
Justificativa: 
O acréscimo da educação pré-escolar nesse parágrafo está em consonância com o proposto para o 
parágrafo 2° deste Art. 10.  
Acrescenta-se aqui a educação pré-escolar pois se ela é um direito da criança – e uma necessidade 
para muitas famílias – é decisivo que o disposto no parágrafo acima se estenda também a essa 
educação pré-escolar, como mecanismo de garantia do direito da criança.  
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Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00187 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:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprime-se o parágrafo 2o. do art. 10 
Justificativa: 
A descentralização da educação e o estabelecimento dos compromissos constitucionais da União, 
dos Estados e dos Municípios, torna prioritária a tarefa educacional.  
A fixação de recursos orçamentários a nível Federal, Estadual e Municipal, instrumentalizará as 
necessidades econômicas da educação e caberá nas insuficiências o papel normativo e supletivo da 
União.  
Parecer:   
   A EMENDA objetiva a supressão do parágrafo 2o. do Artigo 10 por achar que a transferência dos 
encargos educacionais dos Estados para os Municípios que atinjam suficiência técnica e financeira 
esquece o princípio da fixação de recursos orçamentários também ao nível municipal e o papel 
supletivo da União, nos limites das deficiências locais, como afirma o caput desse mesmo Artigo. 
Contudo, o que está expresso na redação do Anteprojeto, em termos de descentralização, não vai  
de encontro ao princípio da prioridade da tarefa educacional, nem fundamenta o descaso da União 
para com o ensino básico.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00191 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:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Modifica-se o parágrafo IV do art. 10  
"Parágrafo IV - Os Municípios organizarão  
Conselhos de Educação que velarão pelo ensino  
ministrado em seu território nos termos da lei." 
Justificativa: 
O critério da população municipal não se justifica diante da estrutura moderna que se pretende na 
área educacional.  
A própria criação de Municípios pressupõe condições mínimas e razoáveis para o atendimento 
educacional.  
Por outro lado, a descentralização das decisões, a reforma na repartição dos tributos e a efetiva 
participação das comunidades, impõe responsabilidade ao sistema.  
Os Conselhos Municipais de Educação são instrumentos indispensáveis ao bom andamento dos 
serviços educacionais em todos os municípios.  
Parecer:   
   A EMENDA propõe a modificação do item V do Artigo 10, com a supressão da expressão "com 
mais de cinquenta mil habitantes". O Autor justifica a alteração mostrando a importância da efetiva 
participação das comunidades na gestão de seus sistemas educacional. O nobre Constituinte deseja, 
portanto, estender indistintamente os benefícios da descentralização a todos os Municípios 
brasileiros. Contudo, o próprio parágrafo 2o. desse mesmo Artigo 10 só prevê as transferências de 
encargos educacionais, para os Municípios que alcancem condições técnicas e financeiras 
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suficientes, numa clara e equívoca suposição de que uma grande parte, pelo menos, não satisfaz a 
tais requisitos por falta de estruturas administrativas adequadas ao funcionamento inclusive de um 
Conselho Municipal de Educação, com inúmeras e complexas atribuições.  
Pelo não acolhimento 
   
   EMENDA:00205 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:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   O § 5o. do art. 10 do anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Educação, Cultura  
e Esportes passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 10. ..................... 
§ 5o. Os membros dos Conselhos de Educação  
nos Municípios a que se refere o parágrafo  
anterior serão nomeados pelo prefeito 
municipal, ouvidas as entidades educacionais do  
município." 
Justificativa: 
(Justificação oral em plenário) 
Parecer:   
   A EMDENDA altera substancialmente o processo de escolha dos membros dos Conselhos de 
Educação Municipais, os quais passariam a ser nomeadas pelo Prefeito Municipal e não mais, como  
propõe o Anteprojeto, no parágrafo 5o. do Artigo 10, a serem eleitos pelo voto popular, direto e 
secreto. As razões aduzidas pelo nobre Constituinte, sem dúvida, supõem o temor de desvirtuamento 
do processo eleitoral, coincidente com o da Câmara de Vereadores. Contudo, os pressupostos de 
uma educação democrática e participativa com o concurso de toda a comunidade e não apenas das 
entidades educacionais justificam a manutenção da redação atual.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00218 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:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte art. 10,  
renumerando-se os demais:  
"Art. 10. Os Estados e o Distrito Federal  
organizarão os seus sistemas de ensino e os  
Municípios os adaptarão às suas condições através  
de leis.  
§ 1o. A União prestará assistência técnica e  
financeira aos Estados, Distrito Federal e  
Municípios para desenvolvimento dos seus sistemas  
de ensino e atendimento prioritário à escolaridade  
obrigatória.  
§ 2o. Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades de  
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creches, de pré-escolar e de ensino fundamental  
estiverem satisfatoriamente atendidas." 
Justificativa: 
Pretendemos acrescentar o presente artigo para uma melhor formulação da matéria, constante do art. 
10 do anteprojeto do relator, que desmembramos em dois artigos distintos.  
Parecer:   
   O disposto no "caput" do artigo parece-nos arriscado em termos de descentralização excessiva. 
Não devemos pender nem para o excesso de centralização nem de descentralização.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00229 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:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Suprima-se os parágrafos 4o. e 5o. do art.  
10, do anteprojeto da Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes. 
Justificativa: 
Os Conselhos Estaduais de Educação podem cumprir perfeitamente as atribuições que caberiam aos 
Conselhos Municipais de Educação. Além disto, a coincidência da escolha dos membros dos 
Conselhos Municipais com as eleições para as Câmaras de Vereadores, daria um caráter político-
partidário a esta decisão no campo educacional; o que consideramos totalmente indesejada.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão dos Parágrafos 4o. e 5o. do Artigo 10, os quais dispõem sobre a 
criação dos Conselhos Municipais de Educação e respectiva eleição de seus membros. Embora  
o nobre Constituinte aponte como imprópria a coincidência da escolha dos conselheiros municipais 
de educação com a eleição para a Câmara de Vereadores, o que poderia dar caráter político-
partidário à composição do colegiado educacional, deve-se atender também aos reclamos de todo o 
País por uma participação mais democrática nas decisões das políticas educacionais. Esta  
politização da escola ou sua inserção no contexto comunitário através do voto popular, direto e 
secreto, parece ser um anseio que merece pronta satisfação no novo texto  
constitucional. Por isso votamos pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00255 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:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   Ao artigo 10 o seguinte parágrafo:  
"Art. 10. ..................................  
............................................  
§ 3o. Os municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades de  
educação pré-escolar e de ensino fundamental  
estiverem satisfatoriamente atendidas." 
Justificativa: 
O acréscimo da educação pré-escolar nesse parágrafo está em consonância com o proposto no 
parágrafo 2° do artigo 10.  
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Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00263 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:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 10 - § 3o. a seguinte redação:  
"Art. 10, § 3o., os municípios só passarão a  
atuar em outros níveis de ensino quando as  
necessidades de educação pré-escolar e de ensino  
fundamental estiverem satisfatoriamente  
atendidas." 
Justificativa: 
O acréscimo da educação pré-escolar nesse parágrafo está em consonância com o proposto no 
parágrafo 2° do artigo 10.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00275 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:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, no § 3o. do art. 10, "de educação  
pré-escolar" após "as necessidades". 
Justificativa: 
O acréscimo da educação pré-escolar nesse parágrafo está em consonância com o proposto no 
parágrafo 2° do artigo 10. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00005 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:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Art. - Os municípios com mais de 50 mil  
habitantes deverão organizar Conselhos Municipais  
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de Educação, aos quais caberá fiscalizar o ensino  
de 1o, 2o e 3o graus ministrados no território do  
município e exercer as demais atribuições que a  
lei vier a estabelecer.  
Parágrafo Único - Os Conselhos Municipais de  
Educação serão compostos de três a nove  
conselheiros, conforme as necessidades locais,  
sendo todos eles eleitos por voto direto e  
secreto, por ocasião das eleições para a Câmara  
Municipal. 
Justificativa: 
O distanciamento entre o ensino e a sociedade tem crescido na medida em que se sofisticam os 
sistemas de educação. É muito comum encontrarmos na comunidade as mais sérias queixas a 
respeito da falta de controle sobre a escola que a serve. Os estudantes e seus pais não dispõem de 
mecanismos que lhes garantam a merecida influência sobre currículos, programas, qualificação de 
professores, escolha de livros, aquisição de material didático e assim por diante. Na melhor das 
hipóteses, tais questões obedecem a regulamentações genéricas, partidas de órgãos federais ou 
estaduais que pouco conhecimento têm na realidade local e nenhuma relação mantem com a 
comunidade.  
Por essa razão julgamos conveniente não apenas a criação de Conselhos Municipais de Educação, 
eleitos por voto direto e secreto, como a atribuição, a esses novos órgãos de competência para 
fiscalizar o ensino dado em sua base territorial. Essa competência, que garantirá ao ensino e às 
instituições que o ministram a transparência necessária tanto em termos didáticos quanto financeiros, 
poderá ainda ser ampliada pela legislação ordinária.  
A aprovação dessa proposta garantirá as comunidades um ensino menos distante de suas realidades 
e, além disso, proporcionará um controle mais efetivo da aplicação de seus recursos.  
Parecer:   
   A criação dos Conselhos Municipais de Educação poderá ser uma das consequências da própria 
prerrogativa, contemplada no texto do Relator, de os Municípios organizarem seus sistemas de 
ensino.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00200 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:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   CAPÍTULO ...  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Redija-se assim o Art. 10, acrescentando-lhe  
mais um parágrafo, e renumerando-se os demais:  
"Art. 10 - Os Estados e o Distrito Federal  
organizarão os seus sistemas de ensino e a União  
os dos Territórios e o Sistema Federal.  
§ 1o. - O Sistema Federal de ensino será  
prioritariamente responsável pela oferta de  
educação superior, tendo, quanto ao ensino  
fundamental, caráter supletivo, estendendo-se a  
todo o País na medida em que o requeiram as  
deficiências locais."  
§ 2o. - (Manter o texto do § 1o. do  
Anteprojeto, e assim sucessivamente). 
Justificativa: 
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Esta redação deixa mais claro o que pretende o Anteprojeto quanto ao caráter supletivo do sistema 
federal no ensino fundamental apenas, e não, por exemplo, no superior, onde é primordial a sua 
participação.  
Parecer:   
   O entendimento do Relator do caráter supletivo do Sistema Federal de Ensino não se restringe, 
como pretende o nobre Constituinte, ao ensino fundamental.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00311 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:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 5o. do Art. 10:  
§ 5o. - Os Municípios a que se refere o  
parágrafo anterior elegerão os membros dos seus  
Conselhos de Educação pelo voto popular, direito e  
secreto após as eleições para a respectiva Câmara  
Municipal. 
Justificativa: 
A eleição dos membros dos Conselhos Municipais de Educação na oportunidade indicada visa a 
evitar que fatores políticos estranhos à educação tenham grande influência sobre a votação. 
Deixando-se a escolha para após as eleições da respectiva Câmara Municipal, poder-se-á ter 
garantia adicional do comprometimento dos conselheiros com a educação.  
Parecer:   
   O Substitutivo fortalece substancialmente o papel dos Municípios, atribuindo-lhes, inclusive, o 
direito e o dever de organizarem os seus sistemas de ensino. É nosso parecer, todavia, que o nível 
de pormenorização da Emenda em tela caberia melhor na legislação ordinária, consoante a tradição 
do Direito brasileiro.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00345 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:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Incluir § único ao art. 10.  
Parágrafo único - A União, os Estados, o  
Distrito Federal, os Territórios e Municípios não  
ampliarão o ensino de nível superior antes de  
serem atendidos plenamente as necessidades do  
primeiro grau. 
Justificativa: 
É preciso engajar todos no esforço comum de ideias de ter o ensino básico como prioritário e 
fundamental. Estamos produzindo um texto Constitucional numa realidade bastante adversa e até 
vergonha quanto ao atendimento educacional. Não podemos ter o ensino como uma fantasia ou 
como fonte de prestigio para os agentes do processo.  
Parecer:   
   O conteúdo da proposição, em sua essência, já está contemplado no Anteprojeto, estabelecendo o 
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ensino fundamental como prioritário.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00381 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:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
da Educação, Cultura e Esportes.  
Acrescente-se § ao artigo 10 do Anteprojeto:  
§ Os Estados transferirão aos Municípios os  
encargos da educação pré-escolar e do ensino de  
1o. grau, sempre que estes alcançarem condições  
técnicas e financeiras suficientes."  
Dê-se ao § 3o. do artigo 10 a seguinte redação:  
"§ 3o. Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades de  
educação pré-escolar e de ensino fundamental  
estiverem satisfatoriamente atendidas. 
Justificativa: 
O acréscimo da educação pré-escolar nesse parágrafo está em consonância com o proposto para o 
parágrafo 2° deste mesmo Artigo.  
Parecer:   
   Os Municípios deverão atuar, prioritariamente, no ensino fundamental, podendo atuar em outros 
níveis quando atendido o ensino fundamental satisfatoriamente. Desde que o município tenha 
condições financeiras de assumir o pré-escolar deverá fazê-lo sem prejudicar a prioridade 
estabelecida no Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00521 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:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes.  
Emenda ao Art. 10:  
Art. 10 - Os Estados e o Distrito Federal  
organizarão o seu sistema de ensino cabendo a  
União fazê-lo em cada Território e dispor normas  
supletivas que se estenderão a todo o País nos  
limites das deficiências locais, especialmente no  
que se refere ao ensino fundamental.  
O § 1o. terá a seguinte redação:  
§ 1o. - O Município adotará sistema de  
ensino estadual os seus serviços educacionais  
dentro das respectivas peculiaridades locais.  
§ 2o. - A União, os Estados e o Distrito  
Federal, através de convênios promoverão um  
intercâmbio educacional, de modo que possam entre  
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si realizar assistência e cooperação mútua para  
desenvolvimento dos respectivos sistemas, tendo  
sempre como prioritário a escolaridade obrigatória  
do ensino fundamental.  
§ 3o. - Os Municípios deverão dar prioridades  
ao ensino fundamental, podendo manter outras  
atividades educacionais, desde que para satisfazer  
as deficiências de ensino existente nas  
localidades. 
Justificativa: 
O Art. 10 está cheio dos “cacoetes” centralistas e ante-federativos que na prática resultam em 
fortalecimento do autoritarismo no País. A Escola particular de fins lucrativos também não pode ser 
discriminada no texto constitucional de forma permanente e inflexível, pois que em algumas 
hipóteses, principalmente em regiões distantes, poderá representar uma iniciativa necessária e 
fundamental para a comunidade em face das deficiências do Poder Público.  
Por outro lado, a escola particular em muitas regiões poderá desenvolver um tipo de ensino 
especializado que não haja permitido ao Estado realizar, não devendo o Poder Público ficar 
impossibilitado de associar-se ou fazer convênios com a instituição particular em favor dos objetivos 
que perseguir.  
Assumir o Poder Público uma atitude inflexível, a nível Constitucional em qualquer área das 
atividades sociais provocará graves dificuldades a sua ação administrativa, cujas condições devem 
ser disciplinadas em Lei ordinária mais suscetível de adaptações ao tempo e ao lugar. 
Finalmente devemos registrar a nossa posição favorável a qualquer esforço em favor da educação do 
povo o que há de decorrer de um processo comunitário e pluralístico em que os trabalhos de todas as 
pessoas sejam ou não funcionário público, devam estar presentes para que se promova o homem e a 
mulher brasileira sem discriminações de qualquer tipo.  
Parecer:   
   O conteúdo da proposta, em sua essência, já está contemplado no Substitutivo. Aprovada 
parcialmente. 
   
   EMENDA:00681 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:   
   Emenda supressiva  
Suprimem-se os parágrafos 1, 2 e 3 do artigo  
10, conservando-se o caput. 
Justificativa: 
Os parágrafos 1, 2, 3 do artigo 10° tratam de objeto de legislação ordinária e, portanto, recomenda-se 
a sua supressão.  
Parecer:   
   Os parágrafos citados estão intimamente vinculados ao caput do art. 10, não sendo possível 
suprimi-los sem prejudicar o seu entendimento. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00700 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:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   À Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes  
Modifique-se o § 3o., art. 10 do  
anteprojeto final da Subcomissão para a seguinte  
redação:  
"Art. 10. ..................................  
§ 3o. Os Municípios atuarão prioritariamente  
na educação pré-escolar e fundamental, sem  
prejuízo de oferta que garante o prosseguimento de  
estudos." 
Justificativa: 
Entendemos que a esfera governamental e administrativa mais próxima da realidade da criança é o 
Município, além deste ser o responsável pelo nível de ensino que se segue imediatamente ao 
atendimento de zero a seis anos de idade.  
Parecer:   
   Segundo o Substitutivo, os Municípios só passarão a atuar em outros níveis de ensino quando as 
necessidades do ensino fundamental estiverem plenamente atendidas, sem, porém, a referência ao 
pré-escolar como prioridade. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00702 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:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 10. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   De acordo com o texto do Anteprojeto, os Municípios só atuarão em outros níveis de ensino quando 
atendido o ensino fundamental satisfatoriamente. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00779 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:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão de  
Educação, Cultura e Esportes, onde couber, o seguinte:  
Art. "Os Municípios com mais de cem mil  
habitantes organizarão Conselhos de Educação, que  
velarão pelo ensino de 1o. e 2o. graus ministrado  
em seu território, nos termos da lei." 
Justificativa: 
A Emenda acima enunciada assenta-se sobre duas ordens de ideia: 
1 – a organização de um Conselho Municipal de Educação se justifica diante de uma rede de 
instituições de ensino que se impõe pela diversidade das ações educacionais que a tecem e pela 
quantidade de instituições que a configurem. Quantidade e diversidade promovem, por sua dinâmica, 
o estofo sobre o qual se debruçará o Conselho de Educação na sua função de analisar, de estudar e 
de decidir na área de sua competência. Conclui-se, daí, que o referencial de cem mil habitantes para 
designar os municípios que, nos termos constitucionais, devam organizar os seus Conselhos de 
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Educação é o mais condizente com o propósito que se tem em vista ao delegar aos Municípios o 
direito de organizar Conselhos de Educação; 
2 – pretende-se, em segundo lugar, limitar com esta Emenda, o campo de atuação dos Conselhos 
Municipais, à problemática do ensino de 1° e 2º graus, reservando o 3° grau e sua organização às 
instâncias superiores. Guarda-se, assim, coerência com outros ditames do anteprojeto da 
Constituição que pretendem seja deferido ao Município os encargos, apenas, da educação pré-
escolar e do ensino de 1° grau.  
Parecer:   
   O Relator não explicita a criação dos Conselhos Municipais de Educação, prerrogativa dos sistemas 
que a Lei Básica da Educação Nacional deverá normatizar.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00805 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:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:  
....................................... 
Art. 10.  
Os Estados e o Distrito Federal organizarão  
os seus sistemas de ensino, e, a União, organizará  
os dos Territórios, assim como o sistema federal,  
que terá caráter supletivo e se estenderá a todo o  
País, nos estritos limites das deficiências  
locais.  
§ 1o. - A União prestará assistência técnica  
e financeira aos Estados, Distrito Federal e  
Municípios para o desenvolvimento dos seus  
sistemas de ensino e atendimento prioritário à  
escolaridade obrigatória.  
§ 2o. - Os Municípios atuarão  
prioritariamente no ensino fundamental, sem  
prejuízo de oferta que garanta o prosseguimento e  
de estudos. 
Justificativa: 
O apoio e assistência técnica ou financeira, do sistema federal, em qualquer nível, deve ser sempre 
em caráter supletivo.  
Parecer:   
   O Relator optou por formulação mais abrangente dos Sistemas de Ensino, deixando à Legislação 
Básica da Educação Nacional ulteriores especificações.  
Acolhida em parte. 
   
   EMENDA:00874 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:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 1o. do art. 10 do  
Anteprojeto da Subcomissão VIII-a.  
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Art. 10 - ..................................  
§ 1o. - Lei municipal adaptará o sistema de  
ensino às suas condições locais, atribuindo  
prioridade ao ensino fundamental. 
Justificativa: 
Com esta nova redação, elimina-se o § 3° do mesmo artigo 10.  
Parecer:   
   Sua Emenda está aprovada no mérito no Artigo 7o. do Substitutivo. Acolhida parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00104 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:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Altere-se o art. 7o., do Relatório  
Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, ..., para o dispositivo seguinte:  
Art. 7o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal, e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino, com  
observância da legislação básica da educação  
nacional.  
§ 1o. - Compete, preferencialmente, à União a  
organização e prestação do ensino universitário.  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios  
através de lei complementar estadual, organizar e  
prestar o ensino básico obrigatório e médio.  
§ 3o. - A União organizará e financiará os  
sistemas de ensino dos Territórios e prestará  
assistência técnica e financeira aos Estados,  
Distrito Federal e Municípios para o  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e  
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória.  
§ 4o. - Os Municípios passarão a atuar em  
outros níveis de ensino exclusivamente quando  
estiverem plenamente atendidos as necessidades do  
ensino fundamental.  
§ 5o. - As autoridades estaduais e municipais  
competentes poderão ser acionadas judicialmente  
para prestarem o ensino fundamental obrigatório,  
devendo, ainda ser responsabilizadas por omissões,  
mediante ação civil pública, se não diligenciar  
para que todas as crianças, em idade escolar,  
residentes no território de sua competência,  
recebam o ensino fundamental obrigatório e  
gratuito a que têm direito. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
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Parecer:   
   A proposição conduz ao aperfeiçoamento do texto. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00145 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 BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 7o.  
§ 4º - A legislação do ensino obedecerá os seguintes princípios: 
a) - Mínimo de 220 dias letivos;  
b) - Criação de mecanismos de participação de  
professores, pais, alunos e a comunidade em geral  
na formulação de planos, programas e do calendário escolar. 
Justificativa: 
Não se pode pensar em reorganizar o ensino brasileiro, sem que se que atenção o problema do ano 
letivo. A maioria das escolas brasileiras fica fechada um mínimo de três meses por ano, sem contar 
os sábados e domingos. Hoje, temos 180 dias letivos que são usados para uma série de atividades, 
com reuniões, planejamento e atividades cívicas. Quer dizer, temos pouco tempo real de contato do 
aluno com o professor. É necessário portanto, que este problema seja resolvido. E a Constituinte 
deve já prever na Lei Maior o mínimo de dias letivos.  
De outro lado, sem o envolvimento da comunidade no trabalho da escola, não poderemos falar em 
mudança. É preciso que as escolas sejam realmente democráticas, para que o ensino seja melhor.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do direito brasileiro a proposição não trata de matéria Constitucional. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00153 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:   
   Inclua-se no art. 7o., § 1o., a expressão "no  
ensino fundamental", ficando assim redigido:  
§ 1o. - O sistema federal terá caráter  
supletivo do sistema estadual e este, quanto ao  
ensino fundamental, do sistema municipal. 
Justificativa: 
Não deve o sistema municipal ser prioritário a não ser no ensino fundamental.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00213 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:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Art. 7o. Acrescentar os seguintes parágrafos:  
Art. 7o. ....................................  
§ 4o. Nos sistemas de ensino, será  
assegurada, na forma de lei, gestão democrática,  
através de critérios públicos e transportes, com  
participação de docentes, alunos, funcionários e  
representantes da comunidade na escolha dos  
dirigentes.  
§ 5o. A União haverá de assegurar a  
manutenção e expansão do ensino superior gratuito  
e de boa qualidade, a nível de graduação e pós-  
graduação, cabendo ao Distrito Federal, Estados e  
Municípios os encargos educacionais nos demais  
níveis de ensino. 
Justificativa: 
a) A democratização escolar precisa ser pressuposto básico da nova Constituição.  
b) É inadiável definir mais claramente a repartição dos encargos educacionais.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00234 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:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, como § 8o. do artigo 7o. do  
Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação, o que se segue:  
§ 8o. - Gozará de isenção de direitos  
aduaneiros e outros tributos a importação de  
livros científicos, obras de arte e outros bens  
culturais não destinados à comercialização, e  
estes terão a proteção do Estado. 
Justificativa: 
A isenção tributária na importação, de bens culturais, não destinados ao comércio, contribuirá para o 
crescimento substancial do nosso patrimônio cultural e artístico. Países, com a Itália, a França, a 
Espanha, a Alemanha e a Holanda, concentram ricos acervos artísticos. Vivem, contudo, a síndrome 
da guerra, razão pela qual numerosos particulares transferiram seus bens os Estados Unidos. Se 
oferecemos facilidades a brasileiros e estrangeiros, acrescida de real proteção do Estado, poderemos 
ensejar o afluxo para cá de apreciável parte do patrimônio cultural da Humanidade. Neste contexto, 
precisamos cogitar de facilitar ainda a importação de livros e documentos para indivíduos e entidades 
sem fins lucrativos, que desejam e necessitam atualizar-se os progressos no mundo das ciências, 
das letras e das artes. Se o erário público se desfalca de parte ínfima das rendas, em face das 
isenções tributárias, ganha o país com o acréscimo do seu patrimônio cultural e artístico.  
Parecer:   
   A matéria compete à lei ordinária.  
Não acolhida. 
   
   EMENDA:00248 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:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, como § 7o. do artigo 7o. do  
Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia, e da  
Comunicação, o que se segue:  
§ 7o. - Fica proibida a saída do país, salvo  
exceções previstas em lei complementar, obras de  
arte plástica, livros e documentos raros, fósseis,  
móveis e outros objetos de interesse histórico  
nacional. 
Justificativa: 
Os países mais civilizados se precaverem ao proibirem a saída para fora de seu território, de obras 
de arte, fósseis, documentos históricos de valor e objetivos obtidos de pesquisas arqueológicas. É o 
cuidado na preservação do seu patrimônio do cultural e artístico. Devemos seguir as suas pegadas, 
se queremos que aqui permaneçam os tesouros artísticos, sacros, históricos e arqueológicos que 
possuímos.  
Parecer:   
   A proposta, afeta a política cultural, é pertinente à lei ordinária.  
Não acolhida. 
   
   EMENDA:00250 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:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, como § 6o. do artigo 7o. do  
Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação, o que se segue:  
§ 6o. - Gozará de isenção de direitos  
aduaneiros e outros tributos a importação de  
livros científicos, obras de arte e outros bens  
culturais não destinados à comercialização, e  
estes terão a proteção do Estado; 
Justificativa: 
A isenção tributária na importação, de bens culturais, não destinados ao comércio, contribuirá para o 
crescimento substancial do nosso patrimônio cultural e artístico. Países, com a Itália, a França, a 
Espanha, a Alemanha e a Holanda, concentram ricos acervos artísticos. Vivem, contudo, a síndrome 
da guerra, razão pela qual numerosos particulares transferiram seus bens os Estados Unidos. Se 
oferecemos facilidades a brasileiros e estrangeiros, acrescida de real proteção do Estado, poderemos 
ensejar o afluxo para cá de apreciável parte do patrimônio cultural da Humanidade. Neste contexto, 
precisamos cogitar de facilitar ainda a importação de livros e documentos para indivíduos e entidades 
sem fins lucrativos, que desejam e necessitam atualizar-se os progressos no mundo das ciências, 
das letras e das artes. Se o erário público se desfalca de parte ínfima das rendas, em face das 
isenções tributárias, ganha o país com o acréscimo do seu patrimônio cultural e artístico.  
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Parecer:   
   A matéria compete à lei ordinária.  
Não acolhida. 
   
   EMENDA:00252 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:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Acrescente-se, como § 5o. do art. 7o. do  
substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação, o que se segue:  
§ 5o. - A união se obriga a assistir, técnica  
e financeiramente, os Estados, Distrito Federal e  
Municípios na implantação, manutenção,  
desenvolvimento aperfeiçoamento do ensino, nos  
diversos graus, com atendimento prioritário à  
escolaridade obrigatória.  
a) A assistência técnica e financeira da  
União abrange as Universidades e demais  
instituições de ensino superior estadualizadas.  
b) A Universidade Rural será criada pela  
União em Estados com declarada vocação  
agropecuária. 
Justificativa: 
A União tem de obrigar-se a assistir técnica e financeiramente, os Estados, Distrito Federal e 
Municípios na implantação, manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino nas diversas 
áreas, dada a insofismável precariedade de recursos de cada uma das mencionadas unidades 
federativas. Basta simples correr de olhos no quadro, para conhecer-se a realidade dos números.  
O Anteprojeto em foco estabelece, por exemplo, em seu artigo 11, que a União aplicará, anualmente, 
nunca menos de dezoito por cento e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por 
cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, inclusive os provenientes de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino”. O artigo 20 explicita, por sua vez, que a “União aplicará, 
anualmente, nunca menos de dois por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, três 
por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, em atividades de proteção, apoio, estímulo e 
promoção das culturas brasileiras, não incluídos nesses percentuais despesas com custeio. 
Temos, somente aí, um comprometimento do Estado, do Distrito Federal e do Município em nada 
menos de vinte e oito por cento do orçamento anual, ao passo que a União, que concentra em suas 
mãos a maior parte da receita tributária fica onerada em apenas vinte por cento.  
Existem Estados e Municípios cujos orçamentos já estão comprometidos em mais de oitenta por 
cento apenas com a folha de pessoal, agrava a situação com o gatilho salarial, em face do estouro 
mensal dos índices da inflação.  
Assim, pois, as rubricas orçamentárias de pessoal, educação e cultura ultrapassam, por si sós, as 
previsões da receita pública. Essas despesas vão além do a ser arrecadado. Não sobre verba nem 
para material de consumo e combustível, quanto mais para obras públicas de envergadura.  
Há, ainda, grave ameaça contra governadores e prefeitos, contida no parágrafo 3° do artigo 11, qual 
seja a de serem aplicadas “sanções jurídicas e administrativas no caso de não cumprimento desses 
dispositivos”.  
A proposta nº 2, publicada no final da separata com o Anteprojeto, é mais drástica, pois determina a 
intervenção da União no Estado, e do Estado do Município, “que não aplicar na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e cultura os percentuais de sua receita de impostos determinados nesta 
Constituição”.  
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Constatamos, sem rebuços, que os Estados e os Municípios se constituem, de antemão, em massa 
falida mais cônscio de seus deveres, se atreva a concorrer ao governo dos Estados e dos Municípios, 
porquanto não há de querer ser síndico da massa falida, nem ser responsabilizado judicialmente por 
violação de preceito constitucional.  
Apresentam-se ao Constituinte duas alternativas: ou é rebaixada a percentagem das verbas a serem 
aplicadas, ou a União virá em socorro dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para 
atendimento às despesas da educação e da cultura.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00253 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:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, como § 4o. do art. 7o. do  
Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação, o que se segue:  
§ 4o. - O ensino no país será da responsabilidade:  
a) - Do Município, o pré-escolar e o  
fundamental, de 1o. grau;  
b) Do Estado, o médio, de 2o. grau, o  
profissionalizante e o especializado para os  
excepcionais e os deficientes físicos, mentais e  
sensoriais, facultado o ensino superior, por  
intermédio das Universidades e demais instituições  
de ensino de 3o. grau estadualizadas;  
c) Da União, o superior, de 3o. grau, o  
técnico-científico superior e pós-graduação;  
d) Do Distrito Federal, o pré-escolar, o  
fundamental, de 1o. grau, o médio, de 2o. grau, e  
o profissionalizante, facultado o de 3o. grau.  
I - Convênios estabelecerão a ação conjunta  
bilateral e trilateral entre as unidades federadas;  
II - A ação conjunta se estende ao campo  
tecnológico e científico, incluindo laboratórios e  
outras instalações.  
III - A União federalizará as Universidades e  
demais instituições de ensino superior  
estadualizadas, à medida que os Estados o  
solicitarem;  
IV - É assegurado o livre exercício da  
profissão aos técnicos de 2o. grau. 
Justificativa: 
Torna-se necessária a distribuição das responsabilidades na prodigalização do ensino gratuito, nos 
diversos. Cada unidade federada organizará o seu sistema de ensino. Essa repartição de 
responsabilidades, salvo quando em ação conjunta por meio de convênios, evitarão intromissões 
tumultuadas no setor. Os convênios poderão ensejar a cooperação simultânea da União, do Estado e 
do Município, conforme as circunstâncias o exigirem. Existe o fato concreto e irreversível da 
existência de Universidades estadualizadas. Estas, porém, serão federalizadas, à medida que cada 
Estado solicitar, desde que preencham condições mínimas, do ponto de vista didático-científico. Há, 
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por outro lado, a necessidade de garantir-se o livre exercício da profissão aos que se diplomam como 
técnicos de 2° grau, sem o que não haverá atrativo para a frequência dos respectivos cursos.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00315 PREJUDICADA 
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:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Art. 1o. - A educação é instrumento  
indispensável para o pleno desenvolvimento pessoal  
e social; para o exercício livre e consciente da  
cidadania; para a capacitação ao trabalho e a  
sustentação da vida; para a garantia da igualdade  
de direitos; para a convivência solidária; para  
possibilitar a reflexão crítica e a ação eficaz a  
serviço da sociedade justa e livre.  
§ 1o. - Todos têm igual direito à educação de  
qualidade, sem discriminação de qualquer ordem.  
§ 2o. - A educação, a nível do 1o grau, será  
gratuita, obrigatória e compreende oito anos de  
escolaridade.  
§ 3o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão os seus  
sistemas de ensino, com observância da legislação  
básica da educação nacional.  
§ 4o. - O sistema federal terá caráter  
supletivo do sistema estadual e este do sistema  
municipal.  
§ 5o. - A União organizará e financiará os  
sistemas de ensino dos Territórios e prestará  
assistência técnica e financeira aos Estados,  
Distrito Federal e Municípios para o  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e  
atendimento prioritário à escolaridade  
obrigatória.  
§ 6o. - Para a execução do previsto no caput  
anterior, obedecer-se-á aos 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 idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
IV - valorização dos profissionais de ensino  
em todos os níveis, garantindo-lhes: estruturação  
de carreira nacional; provimento dos cargos  
iniciais e finais da carreira, no ensino oficial,  
mediante concurso público de provas e títulos;  
condições condignas de trabalho; padrões adequados  
de remuneração; aposentadoria aos vinte e cinco  
anos de exercício em função do magistério, com  
proventos integrais, equivalentes aos vencimentos  
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que, em qualquer época, venham a perceber os  
profissionais da educação, da mesma categoria,  
padrões, postos ou graduação; direito de greve e  
de sindicalização;  
V - superação das desigualdades e  
discriminações regionais, sociais, étnicas e  
religiosas;  
VI - atendimento em creches e pré-escolas,  
para crianças até seis anos de idade;  
VII - atendimento especializado e gratuito  
aos portadores de deficiências e aos superdotados  
em todos os níveis de ensino;  
Art. 2o. - 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. 3o. - O Chefe do Poder Executivo  
competente poderá ser responsabilizado por  
omissões, mediante ação civil pública, se não  
diligenciar para que todas as crianças em idade  
escolar, residente no âmbito territorial de sua  
competência, tenham direito ao ensino fundamental  
obrigatório e gratuito.  
Art. 4o. - A família tem o direito de educar  
os filhos de acordo com seus valores e princípios  
de vida, e de escolher a instituição educacional  
de sua preferência.  
§ 1o. - Respeitada a opção e a confissão  
religiosa dos pais ou dos alunos, o ensino  
religioso integrará o currículo de escolas  
estatais e das escolas privadas.  
§ 2o. - O Poder Público, através da rede  
oficial, tem a obrigação de oferecer gratuitamente  
as condições necessárias de acesso e permanência  
ao ensino de 1o. grau, bem como a de garantir, com  
recursos necessários, os que ministram,  
gratuitamente, o ensino de 1o. grau na rede  
privada.  
§ 3o. - Tanto nas escolas do Estado, como nas  
dos grupos citados no caput, exige-se o  
atendimento aos padrões de qualidade no serviço da  
educação.  
§ 4o. - O Estado garantirá a realização  
desses direitos através de outros programas, tais  
como, transporte, alimentação, material escolar e  
assistência à saúde, cujos recursos provenham da  
porcentagem destinada à Educação.  
§ 5o. - Será assegurado, a todos os alunos  
que comprovarem falta de recursos, o acesso  
gratuito ao ensino de 2o. e 3o. Grau, bem como aos  
níveis de pós-graduação, mestrado e doutorado,  
através do sistema de bolsas de estudo.  
§ 6o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.  
§ 7o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo do ensino de igual nível e  
qualidade, oferecido em estabelecimento estatal  
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congênere.  
Art. 5o. - Os poderes públicos destinarão à  
educação, em seus orçamentos anuais, verbas que  
nunca poderão ser inferiores a 13%, no orçamento  
federal, a 20% no orçamento estadual e a 20% no  
orçamento municipal.  
§ 1o. - Os recursos orçamentários, de que  
fala o caput, serão destinados, prioritariamente,  
à educação pré-escolar de 1o. grau.  
Art. 6o. - Comunidades, grupos de caráter  
social, filantrópico, religioso ou cultural, gozam  
do direito de organizar-se para prestar o serviço  
da educação, em qualquer nível ou modalidade,  
respeitadas as exigências da legislação.  
Art. 7o. - As empresas comerciais e  
industriais são obrigadas 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.  
Art. 8o. - O Poder Público somente intervirá  
na escola da rede privada para garantir o  
cumprimento da legislação de ensino.  
§ 1o. - As entidades de ensino da rede  
privada gozam de autonomia na sua organização  
didática, administrativa e financeira.  
§ 2o. - As entidades de ensino, quer da rede  
estatal, quer da rede privada, para fazerem jus  
aos recursos orçamentários, devem comprovar, com  
projetos, o objetivo de alcançar a melhor  
qualidade do ensino e devem prestar contas da  
aplicação destes recursos aos poderes constituídos  
e à comunidade.  
Art. 9o. - A elaboração do Plano Nacional de  
Educação contará com a participação de educadores  
de todos os níveis de ensino, tanto da rede  
estatal como da rede privada.  
Art. 10 - O Estado garantirá a cada um o  
pleno exercício dos direitos culturais, a  
participação igualitária no processo cultural.  
§ 1o. - O disposto no "caput" deste artigo  
será assegurado por:  
I - liberdade de expressão, de criação e  
manifestação do pensamento; de produção, prática e  
divulgação de valores e bens culturais;  
II - reconhecimento e respeito às  
especificidades culturais dos múltiplos universos  
e modos de vida da sociedade brasileira;  
III - recuperação, registro e difusão da  
memória social e do saber das coletividades;  
IV - garantia da integridade e da autonomia  
das culturas brasileiras;  
V - preservação e desenvolvimento do idioma  
nacional, bem como das línguas indígenas e dos  
distintos falares brasileiros;  
VI - preservação e ampliação da função  
predominantemente cultural dos meios de  
comunicação social e seu uso democrático;  
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VII - intercâmbio cultural, interno e  
externo;  
VIII - estímulos à criação e o aprimoramento  
de tecnologias para fabricação nacional de  
equipamentos, instrumentos e insumos necessários à  
produção cultural no País.  
§ 2o. - Constituem patrimônio cultural  
brasileiro os bens de natureza material, tomados  
individualmente ou em conjunto, portadores de  
referência às identidades, à ação e à memória dos  
diferentes grupos e classes formadoras da  
sociedade brasileira, aí incluídas as formas de  
expressão, os modos de fazer e de viver, as  
criações científicas, artísticas, tecnológicas,  
obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos  
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,  
arqueológico, ecológico e científico.  
§ 3o. - É vedado o repasse de verbas públicas  
a entidades privadas, dedicadas às atividades  
culturais e esportivas, sem que se apresentem  
projetos específicos e sem que, perante os  
Tribunais competentes e os Conselhos Comunitários,  
prestem contas da aplicação destes recursos.  
Art. 11 - É assegurada a liberdade de  
expressão, criação, produção, circulação e difusão  
da arte e da cultura.  
§ 1o. - A lei disporá sobre a criação de  
conselhos de ética, vinculados aos Poderes  
Executivo e Legislativo dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, compostos por membros da  
sociedade, com competência para informar sobre a  
natureza e o conteúdo do espetáculo de diversões  
em análise.  
§ 2o. - Os danos e ameaças contra o  
patrimônio cultural e turístico serão penalizados  
na forma da lei.  
§ 3o. - O direito de propriedade sobre bem do  
patrimônio cultural será exercido em consonância  
com a sua função social.  
§ 4o. - Cabe a toda pessoa física ou jurídica a  
defesa do patrimônio cultural e turístico do País.  
§ 5o. - Cabe ação popular nos casos de  
omissão do Estado em relação à proteção do  
patrimônio cultural. 
Justificativa: 
O Substitutivo apresentado pelo Relator, o ilustre Constituinte Arthur da Távola, se apresenta, sem 
dúvida, com um trabalho consciente e leal, que confirma as qualidades morais que o dignificam.  
Consciente em relação aos seus pontos de vista e leal às suas constantes manifestações, quer como 
jornalista, quer como homem público.  
No entanto, o Substitutivo se apresenta, também como uma peça contraditória.  
Enquanto no que diz respeito ao ensino, o Substitutivo é estatizante, sufocantemente oficial, 
defendendo intransigentemente a tese de que recursos públicos, em educação, só devem ser 
endereçadas a entidades públicas, numa posição polemica em relação à cultura, aos esportes e ao 
turismo, as propostas são amplamente generosas com os mesmos recursos públicos. Toda uma 
significativa movimentação da sociedade brasileira, que chegou, democraticamente aos Senhores 
Constituintes, demonstra a sua desaprovação a esta inexplicável contradição.  
Pelo Substitutivo Relator, ficam os brasileiros privados da ação eficiente, patriótica e generosa de 
centenas de entidades privadas, que se dedicam, aos pobres e aos portadores de deficiências, aos 
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que estudam à noite, aos que não dispõem de recursos para fazer cursinhos caros, aos que não 
contam com outros tipos de estabelecimento em seus Distritos e Villas, muitos outros casos mais.  
Pelo Substitutivo do Relator, é fácil e farto o recurso público para qualquer entidade estatal, mesmo 
que seja para desperdiçar e jogar em obras faraônicas e adiáveis, os duros impostos arrancados, 
implacavelmente, aos contribuintes.  
Achamos por bem apresentar um Substitutivo integral ao Substitutivo do Relator, apoiado no art. 23, § 
2°, do Regimento Interno, de vez que as alterações, a serem introduzidas por dezenas de emendas, 
importariam na desorganização de todo um corpo de artigos e parágrafos.  
Em plenário, nas discussões, haveremos de discutir a matéria com mais pormenores.  

Parecer:   
   Prejudicada. Nos termos do art. 23 do parágrafo 2o. do Regimento Interno da Assembleia Nacional 
Constituinte, embora pudesse ser acolhida, no mérito, em muitos pontos. 
   
   EMENDA:00363 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:   
   Acrescentar ao Art. 7o. do Substitutivo:  
Parágrafo 4o. - O ensino é livre à iniciativa  
privada, observadas as disposições legais;  
Parágrafo 5o. - A concessão de verbas  
públicas a instituições de ensino de direito  
privado será regulada em Lei específica. 
Justificativa: 
É fundamental deixar a possibilidade de apoiar instituições de comprovada competência, por se tratar 
da situação circunstancial a ser definida em Lei própria.  
Parecer:   
   Preservado o princípio da exclusividade das verbas públicas para o ensino público, a Emenda com 
seu conteúdo acha-se amparada pelo substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00400 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:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 7o., § 1o., a expressão "no  
ensino fundamental", ficando assim redigido:  
§ 1o. - O Sistema federal terá caráter  
supletivo do sistema estadual e este, quanto ao  
ensino fundamental, do sistema municipal. 
Justificativa: 
Não deve o sistema municipal ser prioritário a não ser no ensino fundamental.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00534 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o., os dois seguintes parágrafos:  
§ 4o. Os municípios com mais de 50 mil  
habitantes deverão organizar Conselhos Municipais  
de Educação, aos quais caberá fiscalizar o ensino  
de 1o., 2o. e 3o. graus ministrados no território  
do Município e exercer as demais atribuições que a  
lei vier a estabelecer.  
§ 5o. Os Conselhos Municipais de Educação  
serão compostos de três a nove conselheiros,  
conforme as necessidades locais, sendo todos eles  
eleitos por voto direto e secreto, por ocasião das  
eleições para a Câmara Municipal. 
Justificativa: 
O distanciamento entre o ensino e a sociedade tem crescido na medida em que se sofisticam os 
sistemas de educação. É muito comum encontrarmos na comunidade as mais sérias queixas a 
respeito da falta de controle sobre a escola que a serve. Os estudantes e seus pais não dispõem de 
mecanismos que lhes garantam a merecida influência sobre currículos, programas, qualificação de 
professores, escolha de livros, aquisição de material didático e assim por diante. Na melhor das 
hipóteses, tais questões obedecem a regulamentações genéricas, partidas de órgãos federais ou 
estaduais que pouco conhecimento têm na realidade local e nenhuma relação mantem com a 
comunidade.  
Por essa razão julgamos conveniente não apenas a criação de Conselhos Municipais de Educação, 
eleitos por voto direto e secreto, como a atribuição, a esses novos órgãos de competência para 
fiscalizar o ensino dado em sua base territorial. Essa competência, que garantirá ao ensino e às 
instituições que o ministram a transparência necessária tanto em termos didáticos quanto financeiros, 
poderá ainda ser ampliada pela legislação ordinária.  
A aprovação dessa proposta garantirá as comunidades um ensino menos distante de suas realidades 
e, além disso, proporcionará um controle mais efetivo da aplicação de seus recursos.  
Parecer:   
   Já contempladas nos princípios essenciais do Substitutivo, sobretudo com fortalecimento do 
Município.  
Aprovadas parcialmente. 
   
   EMENDA:00676 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:   
   Suprimir o parágrafo 1o. do artigo 7o. 
Justificativa: 
O parágrafo em questão dá por suposto que toda a responsabilidade do ensino a todos os níveis, em 
última instancia, é dos municípios – o que não é verdadeiro nos demais países e não faz parte da 
tradição brasileira.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00720 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:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do Art. 7o., do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
§ 1o. É de responsabilidade do Município e do  
Estado o ensino fundamental, ficando o ensino  
superior sob a responsabilidade da União que  
supletivamente atuará no sistema estadual e este  
no sistema municipal. 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo definir melhor a responsabilidade pelo ensino nos diversos níveis de 
governo.  
O ensino superior deverá ser definido como de responsabilidade da União não somente pela 
universalidade de conhecimentos como pelos altos investimentos necessários a sua manutenção, 
principalmente tendo em vista o que estabelece o Substitutivo, em muito boa hora, a 
indissociabilidade, do ensino, pesquisa e extensão.  
Parecer:   
   Já contempladas nos princípios essenciais do Substitutivo, sobretudo com o fortalecimento do 
Município. Aprovadas parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:00942 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 383, parágrafo 1o.  
O parágrafo 1o. do artigo 383 do Anteprojeto  
da Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Parágrafo 1o. - "Compete preferencialmente a  
União organizar e oferecer o ensino superior, o  
ensino técnico-industrial e agrotécnico de nível médio." 
Justificativa: 
Faz-se necessário preservar a atual situação das Escolas Técnicas Federais, evitando-se, assim, que 
a passagem para os Estados e Municípios do ensino pelas mesmas ministrado, sofra inevitável 
rebaixamento, com prejuízos incalculáveis para a formação de técnicos de nível médio, 
indispensáveis ao desenvolvimento do País.  
   
   EMENDA:01356 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 383, parágrafo 2º 
Modifique-se o parágrafo 2º, do artigo 383 do   
capítulo da Educação e Cultura do anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
Art. 383 ....................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de O a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
   
   EMENDA:01449 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acresça-se ao artigo 383, o § 5o, com a seguinte redação:  
Art. 383 - ..................................  
§§ 1o. a 4o. - ..............................  
§ 5o. - Lei Federal estabelecerá requisitos  
mínimos para repasse de verba pública para que as  
instituições de ensino sejam reconhecidas pelo  
padrão de qualidade e consideradas de utilidade  
pública e educacional." 
Justificativa: 
Que seja criada, por lei, a possibilidade de que instituições particulares de ensino reconhecidas pelo 
seu padrão de qualidade, sejam consideradas com entidades de utilidade pública educacional, para 
efeito de obtenção de recursos públicos. A legislação deverá estabelecer: 
a) Os requisitos mínimos exigidos para seu reconhecimento como entidade desta natureza; 
b) A forma pela qual este reconhecimento será feito; 
c) Os mecanismos de acompanhamento que assegurem a permanência dos requisitos de qualidade 
exigidos.  
Em princípio, esta função deverá estar sob a responsabilidade do Conselho Federal de Educação, 
reformulado no sentido proposto pela Comissão; 
As instituições privadas que recebem apoio público na forma indicada acima devem ter suas 
atividades sujeitas a controle social efetivo.  
O crédito educativo deve ser ampliado e o sistema de bolsas de estudo expandido, segundo critérios 
a serem estabelecidos pelo Conselho Federal e Estadual de Educação.  
O repasse de verba pública para manutenção de ensino particular deve estar adstrito a instituições 
que, pelo seu padrão de qualidade, sejam considerados de utilidade pública educacional.  
   
   EMENDA:01521 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 383, Parágrafo 1o.  
O § 1o. do Artigo 383 do anteprojeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 383 - ......................... 
§ 1o. - Compete à União organizar e oferecer  
o ensino superior. 
Justificativa: 
Na medida em que o sistema federal não é capaz de prover as necessidades do ensino superior, os 
Estados e os Municípios são obrigados a manter universidades e estabelecimentos isolados de 
ensino superior não obstante a educação básica e a de grau médio. 
A emenda visa, então, tendo em vista o disposto no § 2° do Artigo 383, conferir à União a 
responsabilidade pelo ensino superior.  

 
   EMENDA:01662 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 383. Acrescente-se  
ao § 1o. o seguinte:  
Art. 383 - ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior... "e o  
ensino técnico industrial e agrotécnico de nível médio." 
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - .................................... 
Justificativa: 
Cumpre ao Poder Público estimular e organizar o ensino técnico industrial e agrotécnico de nível 
médio, com a preocupação de criar condições para, aos poucos, ser construída uma tecnologia 
nacional, que concorra com a dos países super-industrializados. O ensino técnico industrial a 
agrotécnico de nível médio será o degrau para a formação de suficiente e sólida base moderna 
criação tecnológica. É a marcha para a emancipação econômica nacional, enquanto que, nos dias de 
hoje, sofremos a sangria anual de mais de seus bilhões no pagamento de royalties e de tecnologia 
importada. Esse considerável volume de recursos poderá ser aplicado, então, em nosso 
desenvolvimento econômico e no atendimento das lacunas dos setores de educação e saúde. Por 
isso, é desejável a aprovação da presente emenda aditiva.  
   
   EMENDA:01677 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 383 § 5o.  
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Inclua-se no art. 383 do Anteprojeto o § 5o.;  
O aluno que concluir seu curso de segundo  
grau com a média mínima de 06 (seis), terá o  
direito de matricular-se em qualquer curso  
superior, por ordem sucessiva, desde que haja  
vagas, sem o vestibular e sem distinção de data. 
Justificativa: 
O direito que venha adquirir o aluno pela conclusão de seu curso de 2° grau, a não necessidade de 
fazer o vestibular, será inevitavelmente um estímulo a seus estudos, capacitando-o melhor para 
prosseguimento do curso que escolher. Ao mesmo tempo reduzirá a comercialização dos “cursinhos” 
tão difundidos, ficando estes como um curso alternativo ao preparo a vestibulares normalmente 
exercitando pelas Faculdades.  
   
   EMENDA:01685 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 383  
Acrescente-se ao Art. 383 do Anteprojeto o § 6o.  
O responsável por menor, em idade escolar,  
ficará obrigado a matricula-lo em estabelecimento  
de ensino público ou particular. 
Justificativa: 
Tal dispositivo tem a finalidade de contribuir para erradicação do analfabetismo. 
Obs. Estamos solicitando o parágrafo 6° (esta designação ordinal), em virtude de termos outra 
EMENDA já pronta requerendo o acréscimo de um parágrafo para o Art. 383, recebendo o número 
ordinal de § 5° (quinto).  
   
   EMENDA:01773 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o parágrafo primeiro do artigo  
383, que passará a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - Compete preferencialmente a União  
organizar e oferecer o Ensino Superior, o ensino  
técnico industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
A intenção e o empenho do Estado em contemplar com toda atenção ao ensino superior no país 
brasileiro, o ensino técnico a nível médio é um importante instrumento de desenvolvimento e estímulo 
às áreas estratégicas para alcançarmos o estágio de país desenvolvido. Portanto, nada mais justo do 
que dar a atenção necessária ao ensino neste país. Certamente é oportuno e louvável. Contudo, está 
provado que no estágio atual do desenvolvimento  
   
   EMENDA:01934 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 383, a seguinte redação:  
"Art. 383 .........................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agro-técnico de Nível  
Médio." 
Justificativa: 
É conveniente que a competência preferencial da União seja estendida ao ensino técnico industrial e 
agro-técnico de Nível Médio.  
   
   EMENDA:01993 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 383, parágrafo primeiro.  
O Parágrafo Primeiro, do Artigo 383, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 383. ..................................  
Parágrafo Primeiro - Compete  
preferencialmente a União organizar e oferecer o  
ensino superior, o ensino superior industrial e  
agrotécnico de segundo grau. 
Justificativa: 
Temos que ter uma preocupação especial com o ensino industrial e agro-técnico do segundo grau. A 
experiência mostra que, quando a União transferiu aos Estados a responsabilidade do ensino 
industrial/técnico o resultado foi negativo. É imperioso, portanto, que as escolas técnicas e agrícolas 
continuem sob a direção do governo federal.  
   
   EMENDA:02019 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 383 do Anteprojeto da  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 383. ..................................  
§ 1o. Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agrotécnico de nível médio.' 
Justificativa: 
A nossa emenda tem como objetivo dar nova redação ao § 1° do art. 383 do anteprojeto da 
Constituição que diz: “compete preferencialmente à União organizar e oferecer o ensino superior”. 
Pretendemos acrescentar no referido parágrafo o ensino técnico industrial e agrotécnico de nível 
médio, vez que a falta desses profissionais constitui um dos pontos de estrangulamento na política de 
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pessoal de qualquer empreendimento. Assim, o ensino técnico tem uma função importante na 
formação de elementos que devem sustentar o nosso desenvolvimento.  
Não podemos compreender com a União irá planejar globalmente a nossa educação, sem ter os 
meios para determinar a formação de técnicos que serão requisitados pelos projetos que elaboraram.  
Ao submeter a presente emenda à Assembleia Nacional Constituinte, estamos certos de que ela 
merecerá a atenção que lhe é devida, mercê do elevado sentido educacional que inspira sua 
formulação.  
   
   EMENDA:02038 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 383, § 4o.  
Inclua-se no § 4o.art. 383, a educação pré-  
escolar, passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 383 ..................................  
§ 4o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e da educação pré-escolar  
estiverem plenamente atendidos." 
Justificativa: 
A educação pré-escolar deve ser oferecida preferencialmente pelos Municípios, da mesma forma que 
o ensino básico.  
O Município é a instância administrativa mais próxima que tem conhecimento mais pronto das 
necessidades das crianças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda da 
população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natural dessa demanda expressar-se junto 
à administração municipal. Mas é importante que se estabeleça a prioridade da educação pré-escolar 
imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar garantia de que não seja preterida por outros 
níveis que não são, pela própria natureza de seus objetivos e conteúdo, como o médio e o superior, 
tão próprios para os Municípios.  
   
   EMENDA:02046 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383 - PARÁGRAFO 1o. O  
parágrafo 1o. do artigo 383 do Anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
" § 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o Ensino Superior, o Ensino  
Técnico Industrial e Agrotécnico de nível médio". 
Justificativa: 
Mantida redação tal como está, o Ensino Técnico Industrial e Agrotécnico podem vir a ser de 
responsabilidade do Estado ou Município, o que viria a ferir profundamente expectativas dos 
servidores destas instituições, que oferecem ensino da maior qualidade e dentro de padrões 
reconhecidos por todas as comunidades onde estão inseridas, surpreendendo a opinião pública, que 
acompanha a longa tradição de formação de profissionais nível médio, com grande aceitação no 
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mercado de trabalho e com largo reconhecimento por parte de todos aqueles que vivem a educação 
neste país.  
A garantia, por parte da união, da oferta de Ensino de caráter profissionalizante, Tecnológico e 
Industrial visa a assegurar a formação científica, o desenvolvimento tecnológico as potencialidades 
da nação, respaldando-se na experiência adquirida al longo de quase oitenta anos de efetiva 
contribuição a nossas instituições na Constituição.  
   
   EMENDA:02154 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS DE'CARLI (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 383  
do Anteprojeto de Constituição:  
§ 1o. Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico-industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
O § 1° do art. 383, ao colocar preferencialmente somente o ensino superior a cargo da União para 
organiza-lo e oferece-lo, deixa de contemplar com sua real necessidade o ensino técnico-industrial e 
agrotécnico de nível médio.  
Esta emenda redistribui os cuidados indispensáveis que o país deve ter com a educação no nível 
superior e nos ensinos técnicos que historicamente foram os únicos que corresponde3ram às reais 
necessidades de nosso país continental.  
Parecer:   
   A proposição sugerida vai de encontro ao princípio de descentralização, pois aos Estados e 
Municípios é que caberia esta competência preferencial de oferecer o ensino fundamental  
e médio, como consta no § 2o. deste mesmo artigo 383.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:02289 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Altere-se o § 1o. do art. 383 para a seguinte redação:  
§ 1o. Compete preferencialmente à União  
organizar, oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
Pretende-se com a emenda assegurar o caráter absoluto da inviolabilidade do sigilo da 
correspondência e das comunicações em geral.  
As Constituições anteriores, desde 1824, não precisam exceções, mantendo-se intacto o princípio 
geral da não ingerência da autoridade nessa área. A brecha aberta contribuirá, com certeza, para a 
prática de toda sorte de abusos, sob a máscara da legalidade.  
   
   EMENDA:02340 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Capítulo III "Da Educação e Cultura"  
Inclua-se no Art. 383, Capítulo III, / 1o.,  
do anteprojeto o seguinte:  
Art. 383 - ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o Ensino Superior, o Ensino  
Técnico Industrial e Agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
Tal pleito decorre de que mantida redação tal como está, o Ensino Técnico Industrial e Agronegócio 
podem vir a ser de responsabilidade do Estado ou Município, o que viria a ferir profundamente 
expectativas de todos os servidores dessas Instituições, que oferecem ensino da maior qualidade e 
dentro de padrões reconhecidos por todas as comunidades onde estão inseridas, surpreendendo a 
opinião pública, que acompanha a longa tradição de formação de Profissionais de nível médio, com 
grande aceitação no mercado de trabalho, e com largo reconhecimento por parte de todos àqueles 
que vivem a Educação neste país.  
   
   EMENDA:02581 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 383, parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 383  
do capítulo da Educação e Cultura do anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
Art. 383. ..................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
   
   EMENDA:02632 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se o § 5o, ao art. 383, do  
anteprojeto de Constituição, o seguinte:  
§ 5o. - O ensino profissionalizante deve ser  
obrigatório e primordial custeado pelo Governo que  
destinará bolsas de estudo para estudantes, na  
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sequência de ano e grau de escolaridade a que  
queira fazer curso específico. 
Justificativa: 
Muitos estudantes brasileiros quando termina o 1° e 2° graus em escolas pública, são forçados a 
deixar de estudar devido o desestímulo e as faltas de opção e de condições financeiras. É em 
decorrência desse fato que muitos cidadãos que poderiam ser elementos de vultos e a prestar 
grandes benefícios ao País, ficam à mercê da própria e inglória sorte que a Pátria lhe reservou.  
   
   EMENDA:02709 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Aditiva  
Modifique-se a redação do § 1o. do artigo 383  
do anteprojeto, para a seguinte:  
Art. 383 - ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, a ensino  
técnico e agro-técnico de nível médio". 
Justificativa: 
A presente emenda visa cometer preferencialmente à União, portanto sem excluir os Estados, o DF e 
nos Municípios, a organização e oferecimento, também do ensino técnico e agro-técnico de nível 
médio, de modo que esses dois segmentos da educação brasileira possam responder positivamente.  
   
   EMENDA:02738 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 383, parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 383  
do capítulo da Educação e Cultura do anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte a  
redação:  
Art. 383.........................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
 
   
   EMENDA:02849 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 383, § 2o.  
Modifique-se o § 2o., do art. 383, do  
Capítulo Da Educação e Cultura do anteprojeto de  
Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
Art. 383. ..................................  
§ 2o. Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
 
   
   EMENDA:03259 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva e Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 383, § 1o., 2o. e 4o.  
O § 1o. do Art. 383 passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - Compete preferencialmente a União  
organizar e oferecer ensino superior oficial,  
dando a respectiva unidade universitária plena  
autonomia para o seu funcionamento.  
§ 2o. - Compete aos Estados, através de lei  
complementar estadual, e ao município, organizar e  
oferecer o ensino básico e médio.  
§ 4o. - Suprima-se  
Justificativa: 
O artigo regulamenta expansão através de órgãos estatais da federação.  
No § 1° o que se pretende é caracterizar que a União organize e ofereça o ensino superior “oficial”, 
pois do contrário poderá haver confusão, ficando o ensino particular subordinado a “ organização da 
União”, o que significa a burocratização e de certa forma a “morte” do ensino privado. Por outro lado, 
é preciso dar autonomia não só a Universidade como de certa forma a faculdade isolada, cujos 
dirigentes, Professores Universitários, tem a necessária capacidade de dirigir, sem tutelas da 
burocracia, a respectiva unidade escolar.  
O ensino hoje no Brasil em todos os Graus é um emaranhado burocrático, de tal forma, que impede 
as manifestações criativas e o próprio desenvolvimento da escola. Daí a necessidade da emenda.  
No § 2° o que se quer é respeitar a “autonomia” do município, visto que a redação do dispositivo 
submete o município a lei complementar estadual.  
Quanto ao § 4° impõe-se a sua supressão porque é um atentado a autonomia municipal e revela 
assim uma certa tendência de centralização autoritária contra as prerrogativas do município, o que 
não deve ficar numa Constituição.  
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Basta já o § 1° e o § 2°, desse mesmo Artigo: a nosso ver existe forte insinuação contra as 
prerrogativas do município e mesmo contra a flexibilidade da administração educacional num País de 
dimensões continentais e de realidade complexa como a nossa.  
   
   EMENDA:03268 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 383, § 4o.  
Inclua-se no § 4o. art. 383, a educação pré-  
escolar, passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 383....................................  
§ 4o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e da educação pré-escolar  
estiveram plenamente atendidos." 
Justificativa: 
A educação pré-escolar deve ser oferecida preferencialmente pelos Municípios, da mesma forma que 
o ensino básico.  
O Município é a instância administrativa mais próxima que tem conhecimento mais pronto das 
necessidades das crianças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda da 
população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natural dessa demanda expressar-se junto 
à administração municipal. Mas é importante que se estabeleça a prioridade da educação pré-escolar 
imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar garantia de que não seja preterida por outros 
níveis que não são, pela própria natureza de seus objetivos e conteúdo, como o médio e o superior, 
tão próprios para os Municípios.  
 
   
   EMENDA:03276 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 383, parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 383  
do capítulo da Educação e Cultura do anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
Art. 383.........................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação do 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
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   EMENDA:03280 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 383 § 2o.  
Inclua-se no § 2o. do art. 383 a educação da  
criança menor de 7 anos, passando a ter a seguinte  
redação.  
"Art. 383....................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação pré-escolar e o ensino básico  
e médio". 
Justificativa: 
A educação da criança menor de 7 anos se constitui na primeira fase da educação, seguida do 
ensino básico e este, do médio. Se compete, preferencialmente, à União organizar e oferecer o 
ensino superior (art. 383 § 1°) e aos Estados e Municípios os demais níveis, não pode ser omitido o 
pré-escolar, do contrário ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art. 379, item IV, 
estabelece como dever do estado o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de até 6 
anos de idade.  
   
   EMENDA:03438 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o § 4o., do art. 383, pela seguinte redação:  
Art. 383 - ..................................  
............................................  
§ 4o. - Os municípios deverão atender  
prioritariamente ao ensino fundamental. 
Justificativa: 
Consagra-se a prioridade do ensino fundamental por parte dos Municípios em substituição à norma 
que exige a plenitude de atendimento de todos os menores, condição não somente de difícil 
avaliação, como inconveniente situações eventuais de omissão local dos Estados.  
   
   EMENDA:03440 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva - Dispositivo emendado:  
Art. 383.  
Suprima-se no caput do art. 383, as  
expressões "em regime de colaboração". 
Justificativa: 
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Os sistemas de ensino são, por natureza, autônomos, como expressão do regime federativo. A 
cooperação que entre eles poderá ser estabelecida, quando conveniente, não é impositiva, nem 
permanente, como o texto indica.  
   
   EMENDA:03468 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 383, parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 383  
do capítulo da Educação e Cultura do anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
art. 383............................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
 
   
   EMENDA:03469 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 383 § 2o.  
Inclua-se no § 2o. do art. 383 a educação da  
criança menor de 7 anos, passando a ter a seguinte  
redação.  
"Art. 383....................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios, através  
de lei complementar estadual, organizar e oferecer  
a educação pré-escolar e o ensino básico e médio." 
Justificativa: 
A educação da criança menor de 7 anos se constitui na primeira fase da educação, seguida do 
ensino básico e este, do médio. Se compete, preferencialmente, à União organizar e oferecer o 
ensino superior (art. 383 § 1°) e aos Estados e Municípios os demais níveis, não pode ser omitido o 
pré-escolar, do contrário ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art. 379, item IV, 
estabelece como dever do estado o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de até 6 
anos de idade.  
 
   
   EMENDA:03594 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dêem-se aos títulos VIII - Da ORDEM Econômica  
e financeira e IX - Da Ordem Social, do  
Anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização, respectivamente, as denominações  
VIII - Da Ordem Econômica e social e IX - Da  
Família, Da Educação e Da Cultura, reduzindo-se a  
49 os 131 artigos que os compõem, com a seguinte redação:  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL  
CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO,  
DO REGIME DE PROPRIEDADE DO SUB-SOLO E DA  
ATIVIDADE ECONÔMICA  
[...] 
CAPÍTULO VI  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Art. A educação, inspirada no princípio da  
unidade nacional e nos ideais de liberdade e  
solidariedade humana, é direito de todos e dever  
do Estado, e será dada no lar e na escola.  
§ 1o. O ensino será ministrado nos diferentes  
graus pelos Poderes Públicos.  
§ 2o. Respeitadas as disposições legais, o  
ensino é livre à iniciativa particular, que terá o  
amparo técnico e financeiro dos Poderes Público,  
inclusive mediante bolsas de estudo.  
§ 3o. A legislação do ensino adotará os  
seguintes princípios e normas:  
I - o ensino primário somente será ministrado  
na língua nacional;  
II - o ensino primário é obrigatório para  
todos, dos sete aos quatorze anos, e gratuito nos  
estabelecimentos oficiais;  
III - o ensino público será igualmente para  
quantos, no nível médio e no superior,  
demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem  
falta ou insuficiência de recursos;  
IV - o Poder Público substituirá,  
gradativamente, o regime de gratuidade no ensino  
médio e no superior pelo sistema de concessão de  
bolsas de estudo, mediante restituição, que a lei  
regulará;  
V - o ensino religioso, de matrícula  
facultativa, constituirá disciplina dos horários  
normais das escolas oficiais de grau primário e  
médio;  
VI - o provimento dos cargos iniciais e  
finais das carreiras do magistério de grau médio e  
superior dependerá, sempre, de prova de habitação,  
que consistirá em concurso público de provas e  
títulos, quando se tratar de ensino oficial; e  
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VII - a liberdade de comunicação de  
conhecimento no exercício do magistério.  
Art. Os Estados e o Distrito Federal  
organizarão os seus sistemas de ensino, e a União,  
os dos Territórios, assim como o sistema federal,  
que terá caráter supletivo e se estenderá a todo o  
País, nos estritos limites das deficiências locais.  
§ 1o. A União prestará assistência técnica e  
financeira aos Estados e ao Distrito Federal para  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino.  
§ 2o. Cada sistema de ensino terá,  
obrigatoriamente, serviços de assistência  
educacional, que assegure aos alunos necessitados  
condições de eficiência escolar.  
Art. As empresa comerciais, industriais e  
agrícolas são obrigadas a manter o ensino gratuito  
de seus empregados e o ensino dos filhos destes,  
entre os sete e os quatorze anos, ou a concorrer  
para aquele fim, mediante a contribuição do  
salário-educação, na forma que a lei estabelecer.  
Parágrafo único. As empresas comerciais e  
industriais são ainda obrigadas a assegurar, em  
cooperação, condições de aprendizagem aos seus  
trabalhadores menores e a promover o preparo de  
seu pessoal qualificado.  
Art. As ciências, as letras e as artes são  
livres.  
Parágrafo único. O Poder Público incentivará  
a pesquisa e o ensino científico e tecnológico,  
que são indissociáveis.  
Art. A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive a proveniente de  
transferência, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
Art. A lei definirá o Plano Nacional de  
Educação, de duração plurianual, visando à  
articulação, ao desenvolvimento dos níveis de  
ensino 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. O amparo à cultura é dever do Estado.  
Parágrafo único. Ficam sob a proteção  
especial do Poder Público os documentos, as obras  
e os locais de calor histórico ou artístico, os  
monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem  
como as jazidas arqueológicas. 
Justificativa: 
As Constituições brasileiras, a partir de 1934 – excluída apenas a de 1937 – trataram de ordem 
econômica e social em um único TÍTULO, por evidente sua interligação indissociável. Noutro, 
cuidaram da família, educação e cultura por suas características próprias que demandam tratamento 
constitucional específico. 
No Anteprojeto da Comissão de sistematização, pretende-se romper essa tradição consagrada ao 
longo do tempo, dando-se às mencionadas matérias nova sistematização. A alteração não veio 
respaldada em razões que a justifiquem, ao contrário, pode-se tê-la até por desaconselhável pelo 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 49  

 

prejuízo sistemático que gera. De fato, ordem econômica e ordem social estão tanto 
interdependentes que o tratamento uniforme quanto aos princípios que as inspiram não permite 
tratamento constitucional em títulos distintos sem repetições desnecessárias, nem a transposição 
para título outro que cuida também da família, educação e cultura. 
Em consequência, propõe-se emenda a fim de que sob o mesmo título cuide-se da ordem econômica 
e social, reservando-se outro para a família, a educação e a cultura. 
É certo que se pretende, atendendo aos reclamos atuais, por em relevo alguns tópicos da maior 
importância, como a seguridade social, ciência e tecnologia, comunicação, meio ambiente, o menor, o 
idoso e o índio, dando-lhes capítulos próprios sob o Título IX- DA ORDEM SOCIAL. Todas essas 
matérias, no entanto, podem ter tratamento constitucional, sem descer a normas que as 
pormenorizem a nível de legislação ordinária e atos regulamentares sob o tradicional título - DA 
FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO e DA CULTURA, cuja abrangência alcança todos os temas referidos, 
desde que tratados como convém no texto constitucional. 
Escoimado o Anteprojeto nas regras que devam ser objeto da legislação ordinária, inclusive, em 
razão de alterações necessárias ditadas com o passar do tempo, fixando-se no texto constitucional, 
apenas, os princípios básicos e norteadores que definam uma política no setor, por certo, ter-se-ão 
estabelecidos preceitos e mandamentos constitucionais duradouros. A emenda substitutiva que ora 
se apresenta relativamente aos Títulos VIII e IX visa a justamente alcançar esse propósito, ou seja, 
dar tratamento constitucional aos assuntos, deixando à legislação infraconstitucional discipliná-los 
com a oportunidade que as condições sociais aconselharem e permitirem. 
Se o princípio da legalidade se exprime na máxima “suporta a lei que fizeste”, devendo-se, quando 
seu cumprimento se revela inoportuno e inconveniente, revogá-la, é prudente a até sensato mesmo 
que não se regule no texto constitucional, que se quer duradouro, a matéria que deva ser objeto da 
legislação ordinária. 
A emenda ora proposta teve em mira, sem discutir o mérito das normas constantes do Anteprojeto, 
eliminar tantas quantas não devam ter tratamento em sede constitucional, por imprópria, 
desaconselhável e prejudicial.  
Não se trata de opção por Constituição sintética ou analítica, trata-se, isso sim, de opção por texto 
constitucional que viabilize o desenvolvimento econômico-social do País e não o emperre e o 
desestimule com um discurso inalcançável que com o tempo, possa enrijecer todo um sistema que se 
pretende ideal e passe a apresentar sinais típicos de esclerosamento. O desdobramento normativo 
dos princípios e diretrizes constitucionais deve fazer-se através da legislação ordinária que reflita as 
necessidades dos novos tempos. Não há de ser no texto constitucional, por exemplo, que se deva 
desobrigar o idoso do pagamento da tarifa de transporte coletivo de passageiros urbanos, como se 
faz com as disposições do art. 430, do Anteprojeto. 
A emenda substitutiva apresentada, sem desfigurar os nobres propósitos que inspiraram os textos 
emendados, apenas lhes dá a justa medida que, a nível constitucional, devem ter.  
No pertinente às disposições constantes dos arts. 377 a 399 do Anteprojeto, que cuidam da educação 
e cultura e, decerto, reproduzem compromissos assumidos na campanha eleitoral ou as aspirações 
de técnicos da área, num e noutro caso sem qualquer pertinência com o tratamento constitucional, 
devem ser substituídas pelo que, a respeito, consta do texto da Constituição em vigor arts. 176 a 180) 
com algumas adaptações, que é uma repetição, com ligeiras alterações, dos arts. 166 a 175 da 
Constituição de 1946, os quais também repetiram os arts. 148 a 158 da Constituição de 1934, com 
pequenas modificações. Aliás, bem o disse Salomão com sua sabedoria: não há nada de novo sob o 
sol. Os acréscimos feitos no Anteprojeto já constam da legislação ordinária, seja quanto às 
universidades, seja quanto ao desporto ou turismo, aliás, com tratamento normativo adequado que, 
se retificações necessita, devem ser processadas pela via ordinária e, não, pela constitucional, como 
impropriamente se propugna no Anteprojeto.  
No tocante ao CAPÍTULO II – DOS TRABALHADORES, cumpre observar, segundo o lúcido 
magistério do festejado mestre MAURI MASCARO NASCIMENTO, que os direitos coletivos do 
trabalhador devem ser tratados de forma sistemática que permita, como é predominante nas 
Constituições, a declaração de princípios básicos com a indicação dos meios a serem utilizados para 
a sua consecução.  
Esses princípios dispõem sobre a estrutura fundamental das relações de trabalho abrangendo a 
organização sindical e a integração do trabalhador na empresa.  
A organização sindical nos modelos democráticos é livre como pressuposto do fortalecimento das 
bases sindicais e autenticidade de representação dos interesses profissionais e econômicos.  
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A autonomia dos sindicatos perante o Estado e a liberdade de administração dos seus problemas 
internos é a orientação resultante das decisões do Comitê de Liberdade Sindical da Organização 
Internacional do Trabalho. “Embora os trabalhadores possam ter interesse em evitar que se 
multipliquem as organizações sindicais, a unidade do movimento sindical não deve ser imposta 
mediante intervenção do Estado pela via legislativa, pois dita intervenção é contrária ao princípio 
enunciado nos artigos 2 e 11 da Convenção n° 87”. A Comissão de Peritos em Aplicação de 
Convenções e Recomendações da OIT assinalou que existe uma diferença fundamental quando as 
garantias estabelecidas para a liberdade sindical e a proteção do direito de sindicalização decorrem 
de monopólio sindical mantido pela lei e as situações de fato nas quais as organizações sindicais se 
agrupam voluntariamente sem que essa união resulte, direta ou indiretamente, de disposições da lei. 
É preferível, segundo a OIT, que os sindicatos se unam por iniciativa própria e não por força de 
decisão do Estado (in, La Libertad Sindical, OIT, 3ª. Ed., 1985, pág. 48).  
Numa sociedade pluralista o direito de constituição de sindicatos não pode ser monopolizado, sem 
perda da autêntica representatividade dos trabalhadores, pelo sindicato único na categoria que é 
inconciliável com o direito do trabalhador e do empregador, de escolher as formas e níveis de 
organização pelas quais livremente optar em cada caso, único meio de afastar o sindicalismo 
brasileiro dos defeitos originários de origem. 
Os modelos sindicais democráticos são espontâneos e informais, exatamente para que da auto-
organização deliberada pelos próprios interlocutores sociais resulte a unidade ou a pluralidade em 
cada âmbito de interesses grupais, como decorrência da natural iniciativa dos trabalhadores e 
empregadores e nunca por imposição do Estado. 
Assim, a Constituição deve garantir a liberdade sindical e fixar princípios mínimos que permitam a sua 
realização como o direito de constituição e de administração de sindicatos, o direito de negociação 
coletiva e o direito de greve, deixando para a lei e Acordos Coletivos a complementação dessas 
diretrizes constitucionais.  
Sublinhe-se que a integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa é a forma 
utilizada pelos países democráticos para reduzir a conflitividade nas disputas entre o capital e o 
trabalho, forma de prevenção ou composição das divergências segundo o princípio do consenso 
tendo como base a negociação.  
Para esse fim, a empresa moderna, voltada não apenas para fins econômicos mas, também, sociais, 
é o cenário onde as questões trabalhistas são equacionadas pela via do acordo que permite a 
adequada solução de problemas até hoje não resolvidos pela via impositiva da lei, como a 
representação dos trabalhadores e a instituição de mecanismos intra-empresariais de conciliação, 
formas que dão a maior eficácia à fiscalização dos direitos do trabalhador pelos seus órgãos de 
representação, e abreviam a solução dos conflitos, pela conciliação extrajudicial.  
A greve não é um simples fato social, mas um direito, como tal previsto na ordem jurídica que deve 
respaldá-lo, salvo quando contrariar o interesse público ou da sociedade. Por maior que seja a sua 
defesa pelos sistemas jurídicos, em todos, sem exceção, a grave sofre limitações, através da lei, da 
jurisprudência, de ação direta do Poder Executivo ou de auto-regulamentação dos sindicatos com as 
cláusulas de paz social inseridas nos contratos coletivos de trabalho. 
Em Portugal, apesar dos dispositivos da Constituição assegurando aos trabalhadores a definição do 
âmbito de interesses a defender através da greve, a legislação ordinária é restritiva quanto à greve 
nas atividades essenciais.  
De outra parte, a Constituição Federal deve garantir apenas os direitos básicos dos trabalhadores, 
sem entrar em detalhes próprios da legislação ou das convenções ou acordos coletivos entre 
sindicatos e empresas.  
Há países que não consideram fundamental incluir na Constituição normas sobre relações de 
trabalho. A Constituição dos Estados Unidos (1787) que, de um modo geral, não tem sofrido 
modificações desde a sua proclamação, embora acrescentada de algumas emendas, silencia sobre 
questões trabalhistas.  
Em outros países, os direitos trabalhistas são incluídos na Constituição, com maior amplitude como 
no México (1917) e Portugal (1976) ou de modo sintético como na Itália (1947) e Espanha (1978).  
O Brasil tem um sistema de relações do trabalho excessivamente regulamentado e em prejuízo da 
ampliação das negociações sindicais com os empregadores.  
O propósito, por todos comungado, do resgate à pobreza tem levado, até agora, a Assembleia 
Nacional Constituinte, a transformar um texto básico, como deve ser a Constituição, em repositório 
das supostas aspirações manifestadas, o que levar à crescente publicitação dos direitos trabalhistas 
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em desacordo com as perspectivas modernas de liberdade e autonomia do modelo democrático de 
relações do trabalho.  
A Constituição, como compromisso não apenas político, mas também jurídico diante da Nação e 
cultural perante a história e os outros povos, não pode ser afastada dos parâmetros próprios que a 
informam, o que ressalta a necessidade de distinguir entre matéria constitucional e outros temas que 
não tem essa natureza. 
A presente proposta tem por finalidade dar atendimento aos imperativos acima indicados e para esse 
fim parte do pressuposto segundo o qual os direitos criados ou que vem sendo disciplinados através 
de leis ordinárias e que não tenham a natureza de princípios gerais, não devem ser incluídos na 
Constituição para que se efetivem. É manifesta a inocuidade da repetição do mesmo tema, em nível 
de lei ordinária e de lei constitucional quando as modificações que eventualmente se fizerem 
necessárias podem resultar de providencias do legislador ordinário. 
Dentro dessa ordem de ideias, a Emenda propõe a supressão dos seguintes dispositivos do artigo 14: 

a) “VI – irredutibilidade de salário ou vencimento”. É garantida pela CLT arts. 117 e 468 
excepcionando os casos de força maior (art. 501 § 2°) e de negociação entre sindicato e a 
empresa (Lei n° 4923 de 1965); 

b) “VII – garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além de remuneração variável 
quando esta ocorrer.”  

A garantia constitucional de um salário fixo além da redistribuição variável contraria o sistema de 
remuneração por produção, peça ou tarefa tradicional em alguns setores de produção nos quais o 
salário é calculado segundo as unidades produzidas pelo trabalhador sem a obrigatoriedade do 
acréscimo de um fixo e desde que o total do ganho variável exceder o valor do salário mínimo.  

c) “VIII – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado”. 
Os pisos salariais resultam das negociações coletivas entre sindicatos e empregadores, cabendo á 
Constituição unicamente a previsão do salário mínimo geral. 

d) “IX – gratificação natalina, com base na remuneração integral de dezembro de cada ano.” 
A gratificação natalina ou décimo salário resulta de lei ordinária (Lei n° 4090, de 1962) sendo inócua a 
sua inclusão na Constituição.  

e) “X – o salário do trabalho noturno será superior ao do diurno em pelo menos 50% (cinquenta 
por cento), independente de revezamento, sendo a hora noturna de 45 (quarenta e cinco) 
minutos.” 

O percentual do adicional noturno é fixado por lei ordinária (CLT art. 73), convenções, acordos 
coletivos e sentenças normativas como é próprio sendo desnecessária a sua previsão em nível 
constitucional. Basta a referência constitucional ao salário maior e à jornada menor. 

f) “XII – salário-família aos dependentes dos trabalhadores de baixa renda.”  
O salário-família já é assegurado por lei ordinária (Lei n° 4266, de 1963) sendo desnecessária a sua 
garantia devem resultar de lei ordinária. 

g) “XIV – proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados brasileiros, em todas as 
empresas e em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente 
familiar.”  

A nacionalização do trabalho com a proporção mínima de empregados brasileiros nas empresas e 
estabelecimentos para defesa da mão-de-obra nacional diante da estrangeira não é matéria da 
Constituição e já redigida por lei ordinária (CLT art. 352 a 371). 

h) “XVIII – gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais, como remuneração em dobro.” 
A duração e remuneração das férias são reguladas por lei ordinária (CLT art 130) de modo variável 
seguindo a assiduidade do trabalhador e a remuneração das férias em dobro encoberta o 14° salário 
cuja adoção deve resultar das convenções e acordos coletivos.  

i) “XXVI – garantia de assistência, pelo empregador aos filhos e dependentes dos empregados, 
pelo menos até 6 (seis) anos de idade, em creches e pré-escolares, nas empresas privadas e 
órgãos públicos.” 

A garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes do empregado é também 
objeto de lei ordinária (CLT art. 389). 

j) “Art. 15 – São assegurados à categoria dos empregadores domésticos, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens IV, VI, IX, X, XII, XVI, 
XVIII, XXII, XXV e XXVIII do art. 14, bem como a integração à previdência social e avido 
prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro.  

Parágrafo único. É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos à família em regime de 
gratuidade.” 
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A proteção jurídica ao trabalhador doméstico se faz através de lei ordinária (Lei n° 5889, de 
11.12.1972). Os avanços sociais que se fazem convenientes nessa área devem compatibilizar as 
necessidades do trabalhador e as possibilidades do empregador, equilíbrio que, uma vez rompido, 
resultará em excessiva proteção prejudicial ao próprio trabalhador.  
Há quatro questões que merecem uma referência especial: a duração da jornada de trabalho, a 
estabilidade no emprego, a fixação do salário mínimo e a locação de mão-de-obra.  
A fixação do salário-mínimo pelo Poder Legislativo não é solução capaz de permitir a elevação do seu 
valor, sabida a sua implicação no conjunto da economia e a necessidade de estudos técnicos 
precedentes à sua fixação. O Poder Executivo dispõe de melhores condições para, através de 
Decretos, fixar o valor do salário-mínimo.  
A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra nos países da América Latina como se vê através 
do levantamento, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho e publicado com o título de 
“La Jornada Extraordinária em América Latina” – (1986) indicando que essa é a jornada normal geral 
na Argentina na (Lei 11544), Bolívia, Chile, Colômbia (Código, art. 161), Costa Rica (Constituição, art. 
58 e Código, art. 136), Haiti, México (Constituição, art. 123, §§ I e IV e Lei Federal do Trabalho, 
artigos 8 e 69), Nicarágua, Panamá (Constituição, art. 65 e Código art. 31), Paraguai, Peru 
(Constituição, art. 44), Uruguai (Lei n° 5350, arts. 1o e 3o e D. de 29.10.57) Venezuela (Constituição, 
art. 86), sendo raros os países latino-americanos com jornadas menores.  
Não sendo o Brasil altamente industrializado não se justifica, especialmente no atual contexto 
econômico, a redução da duração diária por lei, nada impedindo, no entanto, a negociação direta 
entre os interlocutores sociais.  
A polêmica sobre a estabilidade no emprego deve ser superada através de formula intermediária que 
permita a justa composição entre a pretensão dos trabalhadores de estabilidade e a exigência do 
empregador de absoluta disponibilidade de mão-de-obra. 
A forma intermediária é a prevista pela Convenção n° 158, da Organização Internacional do Trabalho 
que, sem impedir a dispensa do trabalhador, estabelece uma disciplina capaz de ordenar a ruptura do 
contrato de trabalho com um procedimento que confere certas garantias ao trabalho. Exemplifique-se 
com a conveniência da obrigatoriedade de um plano de dispensas coletivas determinadas por causas 
econômicas, a ordem preferencial de dispensas de modo a resguardar os trabalhadores mais idosos, 
com maiores encargos familiares etc, medidas que a lei ordinária deve especificar e que não devem 
ser resolvidas em nível da Constituição. 
Daí a fórmula que proporciona essa solução, como a proposta, deixando-se para o legislador 
ordinário a decisão sobre a amplitude de proteção.  
A contratação de serviços de terceiros não prejudica o trabalhador na medida em que a lei ordinária 
garanti-lo com os mesmos direitos do empregado em geral e desde que venha a impedir essa 
contratação para atender às necessidades permanentes do tomador de serviços.  
A proibição da atividade econômica em questão reduziria a oferta de emprego em detrimento dos 
próprios trabalhadores e não é a solução para os casos de abusos.  
 
   
   EMENDA:03596 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 383, Parágrafo 2o..  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 383  
do capítulo da Educação e Cultura do Anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
Art. 383 ....................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de Lei complementar estadual, organizar e  
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oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio.  
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
 
   
   EMENDA:03740 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Nas Disposições Transitórias, do anteprojeto  
da Comissão de Sistematização, acrescentem-se os  
seguintes artigos:  
"Art. 502 - Os dispositivos do Título V e  
respectivos Capítulos e Seções que instituem e  
regulam o sistema parlamentar de governo entrarão  
em vigor com a posse do Presidente da República a  
ser eleito na primeira eleição que se realizar  
após a promulgação desta Constituição.  
§ 1o. - As atribuições e competência de Chefe  
de Estado e de Chefe de Governo, enquanto não  
entrar em vigor o sistema a que se refere este  
artigo, serão exercidas pelo Presidente da República.  
§ 2o. - Vigorarão a partir desta data todas  
as disposições constitucionais compatíveis com o  
sistema presidencialista de governo:  
Art. 503 - O Congresso Nacional expedirá a  
legislação necessária ao pleno desempenho pelo  
Chefe do Poder Executivo das funções e atribuições  
que lhe competem enquanto não satisfeita a  
condição estipulada no artigo 502.  
Dê-se a seguinte redação ao § 1o., do art.  
383, do anteprojeto da Constituição:  
"§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agro-técnico de nível médio." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:03741 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o., do art. 383  
do Anteprojeto da Constituição.  
"§ 1o. - Compete preferencialmente à União   
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organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico de nível médio." 
Justificativa: 
O próprio texto justifica-se por si só.  
   
   EMENDA:03752 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 383 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 383 - ..................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual e municipal,  
organizar e oferecer a educação de 0 a 6 anos, o  
ensino fundamental e médio. 
Justificativa: 
Os Estados Federados e municípios, através dos atos normativos de sua competência deverão 
estabelecer as diretrizes educacionais e pedagógicas acerca da ministração do ensino pré-escolar, 
hodiernamente, uma das maiores reivindicações, tanto da Família quanto do Menor. 
Á vista disso, justifica-se plenamente, a inserção desse acréscimo à norma constitucional.  
 
   
   EMENDA:03992 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 1o. do Art. 383.  
Inserir na redação do Anteprojeto a seguinte locução.  
"O ensino técnico-industrial e agrotécnico de  
nível médio", ficando o referido parágrafo assim  
redigido:  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, os ensinos  
técnicos-industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
A proposta que apresentamos em forma de Emenda, visa dar um tratamento por parte da União ao 
ensino técnico de nível médio, nas especialidades de técnico-industrial e agronegócio, haja visto que, 
a mão de obra técnica é de suma importância nas produções industriais e principalmente na parte de 
assistência a agricultura.  
Ressaltamos ainda, que a formação de técnicos de nível médio, vem dar uma maior oportunidade 
para muitos brasileiros que embora possuindo aptidões para o exercício de profissões, não podem 
melhor aperfeiçoa-las, pois, só existe o ensino superior e que a esse não consegue ascender.  
Por esta razão justifica-se a presente medida, vez que só a União tem condições de manter a 
qualidade e estrutura do ensino agrotécnico e técnico industrial.  
   
   EMENDA:04041 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. 383, § 1o.  
O § 1o. do artigo 383, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 383.............................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
O ensino técnico de nível médio deve continuar a ser assumido pela União, devendo caber também 
aqui, como nas universidades, maior autonomia no que diz respeito às sugestões didática, 
administrativa, econômico-financeira. 
   
   EMENDA:04059 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 383, parágrafo 4o.  
Propõe-se a seguinte redação:  
Art. 383 ....................................  
§ 4o. Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e pré-escolar estiverem  
plenamente entendidas. 
Justificativa: 
É fundamental que a responsabilidade pelo pré-escolar ao nível municipal seja resguardada neste 
artigo.  
Parecer:   
   O Pré-escolar, de acordo com o inciso I do artigo 379, não constitui parte obrigatória do nível básico 
de ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04068 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 383, § 4o.  
Inclua-se no § 4o. art. 383, e educação pré-  
escolar, passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 383 ..................................  
§ 4o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e da educação pré-escolar  
estiverem plenamente atendidos." 
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Justificativa: 
A educação pré-escolar deve ser oferecida preferencialmente pelos Municípios, da mesma forma que 
o ensino básico.  
O Município é a instância administrativa mais próxima que tem conhecimento mais pronto das 
necessidades das crianças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda da 
população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natural dessa demanda expressar-se junto 
à administração municipal. Mas é importante que se estabeleça a prioridade da educação pré-escolar 
imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar garantia de que não seja preterida por outros 
níveis que não são, pela própria natureza de seus objetivos e conteúdo, como o médio e o superior, 
tão próprios para os Municípios 
   
   EMENDA:04069 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 383 § 2o.  
Inclua-se no § 2o. do art. 383 a educação da  
criança menor de 7 anos, passando a ter a seguinte  
redação.  
"Art. 383 ..................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação pré-escolar e o ensino básico  
e médio." 
Justificativa: 
A educação da criança menor de 7 anos se constitui na primeira fase da educação, seguida do 
ensino básico e este, do médio. Se compete, preferencialmente, à União organizar e oferecer o 
ensino superior (art. 383 § 1°) e aos Estados e Municípios os demais níveis, não pode ser omitido o 
pré-escolar, do contrário ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art. 379, item IV, 
estabelece como dever do estado o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de até 6 
anos de idade.  
   
   EMENDA:04368 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 383, § 1o..  
Dê-se ao § 1o. do art. 383 do Anteprojeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 383 - ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, sem  
prejuízo da atividade privada destinada a  
preservar a opção democrática entre a escola  
pública e a privada.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - .................................... 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 57  

 

Justificativa: 
É princípio democrático assegurar a livre opção entre o ensino público e o privado em todos os níveis. 
A estatização do ensino é o caminho mais direto de implantação de ideologias totalitárias.  
   
   EMENDA:04554 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se o parágrafo 5o. ao Art. 383.  
Parágrafo 5o. - Nos sistemas de ensino será  
assegurada, na forma de lei, gestão democrática,  
através de critérios públicos e transparentes, com  
participação de docentes, alunos, funcionários e  
representes de comunidade na escolha dos  
dirigentes. 
Justificativa: 
A democratização escolar precisa ser pressuposto básico da nova Constituição.  
   
   EMENDA:04555 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Art. 383  
No parágrafo 1o., onde se lê:  
"Compete preferencialmente à União organizar  
e oferecer o ensino superior,"  
Leia-se  
"É dever da União assegurar a manutenção e  
expansão do ensino superior público e gratuito a  
nível de graduação e pós-graduação." 
Justificativa: 
É inevitável definir mais claramente a repartição dos encargos educacionais.  
   
   EMENDA:04865 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 383, Parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o. do artigo 383 do  
capítulo da Educação e Cultura do anteprojeto de  
Constituição que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 383 ....................................  
§ 2o. - Compete aos Estado e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
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oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
 
   
   EMENDA:05033 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).  
Suprimir do Título IX, Capítulo III, da  
Educação e Cultura, os dispositivos abaixo  
enumerados:  
1. Art. 383, parágrafos 1o. a 4o;  
2. Art. 384, parágrafos 1o. a 3o;  
3. Art. 385 e seu parágrafo único;  
4. - Art. 386, incisos I e II e parágrafo único;  
5. Art. 387, art. 388, art. 389;  
6. Art. 391, parágrafos 1o. e 2o;  
7. Art. 392;  
8. Art. 393 e parágrafo único;  
9. Art. 394 e parágrafo único e incisos I e II;  
10. Art. 395, parágrafos 1o. a 3o;  
11. Art. 396; e  
12. Art. 399. 
Justificativa: 
Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto o Art. 377, Art. 378, Art. 379, Art. 380, Art. 381, Art. 
382, Art. 390, Art. 397, e Art. 398.  
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são 
mais apropriadas para lei complementar. Consideramos que não devam ficar “amarados” ao texto 
Constitucional, pois será muito difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futuramente. 
 
   
   EMENDA:05144 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dar ao artigo 383, parágrafo I do capítulo III, a seguinte redação:  
Compete preferencialmente a União organizar e  
oferecer o Ensino Superior, o Ensino Técnico  
Industrial e Agro-técnico de nível médio, bem como  
promover e estimular pesquisas em todos os níveis. 
Justificativa: 
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Procura-se dar uma abrangência maior à competência da União, no Setor educacional introduzindo 
uma faixa importante do ensino técnico e especialmente a pesquisa, tão necessária, ao 
desenvolvimento nacional.  
   
   EMENDA:05183 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no § 4o. art. 383, a educação pré-  
escolar, passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 383 ..................................  
§ 4o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e da educação pré-escolar  
estiverem plenamente atendidos." 
Justificativa: 
A educação pré-escolar deve ser oferecida preferencialmente pelos Municípios, da mesma forma que 
o ensino básico.  
O Município é a instância administrativa mais próxima que tem conhecimento mais pronto das 
necessidades das crianças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda da 
população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natural dessa demanda expressar-se junto 
à administração municipal. Mas é importante que se estabeleça a prioridade da educação pré-escolar 
imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar garantia de que não seja preterida por outros 
níveis que não são, pela própria natureza de seus objetivos e conteúdo, como o médio e o superior, 
tão próprios para os Municípios.  
 
   
   EMENDA:05195 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 383, Parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 383  
do capítulo da Educação e Cultura do anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
art. 383 ....................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
 
   
   EMENDA:05196 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 383 § 2o.  
Inclua-se no § 2o. do art. 383 a educação da  
criança menor de 7 anos, passando a ter a seguinte  
redação.  
"Art. 383....................................  
§ 2o. - compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação pré-escolar e o ensino básico  
e médio." 
Justificativa: 
A educação da criança menor de 7 anos se constitui na primeira fase da educação, seguida do 
ensino básico e este, do médio. Se compete, preferencialmente, à União organizar e oferecer o 
ensino superior (art. 383 § 1°) e aos Estados e Municípios os demais níveis, não pode ser omitido o 
pré-escolar, do contrário ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art. 379, item IV, 
estabelece como dever do estado o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de até 6 
anos de idade.  
 
   
   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  
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 - plurarismo de idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
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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  
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.  
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§ 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 condigo 
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. 
   
   EMENDA:05564 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 383, § 1o.  
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Acrescente-se ao § 1o. do artigo 383, do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização:  
... e promover o desenvolvimento do Ensino  
Técnico e Agrícola. 
Justificativa: 
Os Estados e Municípios têm, via de regra, pouca tradição e, inclusive pouca capacidade financeira 
de desenvolver o Ensino Técnico, quer no setor agrícola, quer no setor industrial.  
De outro lado as Escolas Técnicas Agrícolas, as Escolas Agrotécnicas e as Escolas Técnicas 
Federais tem sido responsáveis pela maior parte do Ensino Técnico ministrado no País, tanto sob o 
aspecto quantitativo, quanto qualitativo.  
Neste momento um dos programas prioritários do Ministérios da Educação é exatamente o Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico que está implantando 200 unidades de Ensino Técnico 
em todo o País.  
Essas ações essenciais da União ficariam relegadas, sem dúvida, a segundo plano, com os enormes 
prejuízos decorrentes, se o dispositivo constitucional não adotasse a emenda oferecida.  
   
   EMENDA:05607 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 383, parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 383  
do capítulo da Educação e Cultura do anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
Art. 383. ..................................  
§ 2o. Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00877 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 378, parágrafo 1o.  
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O parágrafo 1o. do artigo 383 do Anteprojeto  
da Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Parágrafo 1o. - "Compete preferencialmente a  
União organizar e oferecer o ensino superior, o  
ensino técnico-industrial e agrotécnico de nível médio." 
Justificativa: 
Faz-se necessário preservar a atual situação das Escolas Técnicas Federais, evitando-se, assim, que 
a passagem para os Estados e Municípios do ensino pelas mesmas ministrado, sofra inevitável 
rebaixamento, com prejuízos incalculáveis para a formação de técnicos de nível médio, 
indispensáveis ao desenvolvimento do País.  
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. 
   
   EMENDA:01259 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 378, parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 378  
do capítulo da Educação e Cultura do anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
Art. 378 ....................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de O a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 372, 373 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
Parecer:   
   A competência é concorrente e assim deve ser mantida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01349 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acresça-se ao artigo 378, o § 5o., com a  
seguinte redação:  
Art. 378 - ..................................  
§§ 1o. a 4o.- ..............................  
§ 5o. - Lei Federal estabelecerá requisitos  
mínimos para repasse de verba pública para que as  
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instituições de ensino sejam reconhecidas pelo  
padrão de qualidade e consideradas de utilidade  
pública e educacional." 
Justificativa: 
Que seja criada, por lei, a possibilidade de que instituições particulares de ensino reconhecidas pelo 
seu padrão de qualidade, sejam consideradas com entidades de utilidade pública educacional, para 
efeito de obtenção de recursos públicos. A legislação deverá estabelecer: 
a) Os requisitos mínimos exigidos para seu reconhecimento como entidade desta natureza; 
b) A forma pela qual este reconhecimento será feito; 
c) Os mecanismos de acompanhamento que assegurem a permanência dos requisitos de qualidade 
exigidos.  
Em princípio, esta função deverá estar sob a responsabilidade do Conselho Federal de Educação, 
reformulado no sentido proposto pela Comissão; 
As instituições privadas que recebem apoio público na forma indicada acima devem ter suas 
atividades sujeitas a controle social efetivo.  
O crédito educativo deve ser ampliado e o sistema de bolsas de estudo expandido, segundo critérios 
a serem estabelecidos pelo Conselho Federal e Estadual de Educação.  
O repasse de verba pública para manutenção de ensino particular deve estar adstrito a instituições 
que, pelo seu padrão de qualidade, sejam considerados de utilidade pública educacional.  
Parecer:   
   O art. 381 dispõe sobre a destinação das verbas públicas para as escolas públicas, estabelecendo 
as exceções pertinentes. 
   
   EMENDA:01418 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 378, Parágrafo 1o.  
O § 1o. do Artigo 378 do anteprojeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 378 - ..................................  
§ 1o. - Compete à União organizar e oferecer  
o ensino superior. 
Justificativa: 
Na medida em que o sistema federal não é capaz de prover as necessidades do ensino superior, os 
Estados e os Municípios são obrigados a manter universidades e estabelecimentos isolados de 
ensino superior não obstante a educação básica e a de grau médio. 
A emenda visa, então, tendo em vista o disposto no § 2° do Artigo 378, conferir à União a 
responsabilidade pelo ensino superior.  

Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:01557 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 378. Acrescente-se  
ao § 1o. o seguinte:  
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Art. 378 - ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior... "e o  
ensino técnico industrial e agrotécnico de nível  
médio."  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - .................................... 
Justificativa: 
Cumpre ao Poder Público estimular e organizar o ensino técnico industrial e agrotécnico de nível 
médio, com a preocupação de criar condições para, aos poucos, ser construída uma tecnologia 
nacional, que concorra com a dos países super-industrializados. O ensino técnico industrial a 
agrotécnico de nível médio será o degrau para a formação de suficiente e sólida base moderna 
criação tecnológica. É a marcha para a emancipação econômica nacional, enquanto que, nos dias de 
hoje, sofremos a sangria anual de mais de seus bilhões no pagamento de royalties e de tecnologia 
importada. Esse considerável volume de recursos poderá ser aplicado, então, em nosso 
desenvolvimento econômico e no atendimento das lacunas dos setores de educação e saúde. Por 
isso, é desejável a aprovação da presente emenda aditiva. 
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. 
   
   EMENDA:01571 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 378 § 5o.  
Inclua-se no art. 378 do Anteprojeto o § 5o.;  
O aluno que concluir seu curso de segundo  
grau com a média mínima de 06 (seis), terá o  
direito de matricular-se em qualquer curso  
superior, por ordem sucessiva, desde que haja  
vagas, sem o vestibular e sem distinção de data. 
Justificativa: 
O direito que venha adquirir o aluno pela conclusão de seu curso de 2° grau, a não necessidade de 
fazer o vestibular, será inevitavelmente um estímulo a seus estudos, capacitando-o melhor para 
prosseguimento do curso que escolher. Ao mesmo tempo reduzirá a comercialização dos “cursinhos” 
tão difundidos, ficando estes como um curso alternativo ao preparo a vestibulares normalmente 
exercitando pelas Faculdades.  
Parecer:   
   Critérios de entrada em curso superior deverão ser apresentados na ocasião de elaboração da 
legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:01579 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Dispositivo Emendado: Art. 378  
Acrescente-se ao Art. 378 do Anteprojeto o § 5o.  
O responsável por menor, em idade escolar,  
ficará obrigado a matricula-lo em estabelecimento  
de ensino público ou particular. 
Justificativa: 
Tal dispositivo tem a finalidade de contribuir para erradicação do analfabetismo. 
Obs. Estamos solicitando o parágrafo 6° (esta designação ordinal), em virtude de termos outra 
EMENDA já pronta requerendo o acréscimo de um parágrafo para o Art. 383, recebendo o número 
ordinal de § 5° (quinto).  
Parecer:   
   Não obstante a boa intenção, a matéria é infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01663 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o parágrafo primeiro do artigo  
378, que passará a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - Compete preferencialmente a União  
organizar e oferecer o Ensino Superior, o ensino  
técnico industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
A intenção e o empenho do Estado em contemplar com toda atenção ao ensino superior no país 
brasileiro, o ensino técnico a nível médio é um importante instrumento de desenvolvimento e estímulo 
à áreas estratégicas para alcançarmos o estágio de país desenvolvido. Portanto, nada mais justo do 
que dar a atenção necessária ao ensino neste país. 
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. 
   
   EMENDA:01820 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 378, a seguinte redação:  
"Art. 378 ......................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agro-técnico de Nível Médio." 
Justificativa: 
É conveniente que a competência preferencial da União seja estendida ao ensino técnico industrial e 
agro-técnico de Nível Médio.  
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. 
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   EMENDA:01876 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 378, PARÁGRAFO PRIMEIRO.  
O Parágrafo Primeiro, do Artigo 378, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 378. ..................................  
Parágrafo Primeiro - Compete  
preferencialmente a União organizar e oferecer o  
ensino superior, o ensino superior industrial e  
agrotécnico de segundo grau. 
Justificativa: 
Temos que ter uma preocupação especial com o ensino industrial e agro-técnico do segundo grau. A 
experiência mostra que, quando a União transferiu aos Estados a responsabilidade do ensino 
industrial/técnico o resultado foi negativo. É imperioso, portanto, que as escolas técnicas e agrícolas 
continuem sob a direção do governo federal.  
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. 
   
   EMENDA:01902 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 378 do Anteprojeto da  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 378. ..................................  
§ 1o. Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agrotécnico de nível médio". 
Justificativa: 
A nossa emenda tem como objetivo dar nova redação ao § 1° do art. 378 do anteprojeto da 
Constituição que diz: “compete preferencialmente à União organizar e oferecer o ensino superior”. 
Pretendemos acrescentar no referido parágrafo o ensino técnico industrial e agrotécnico de nível 
médio, vez que a falta desses profissionais constitui um dos pontos de estrangulamento na política de 
pessoal de qualquer empreendimento. Assim, o ensino técnico tem uma função importante na 
formação de elementos que devem sustentar o nosso desenvolvimento.  
Não podemos compreender com a União irá planejar globalmente a nossa educação, sem ter os 
meios para determinar a formação de técnicos que serão requisitados pelos projetos que elaboraram.  
Ao submeter a presente emenda à Assembleia Nacional Constituinte, estamos certos de que ela 
merecerá a atenção que lhe é devida, mercê do elevado sentido educacional que inspira sua 
formulação.  
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. 
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   EMENDA:01921 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 378, § 4o.  
Inclua-se no § 4o.art. 378, a educação pré-  
escolar, passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 378 ..................................  
§ 4o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e da educação pré-escolar  
estiverem plenamente atendidos." 
Justificativa: 
A educação pré-escolar deve ser oferecida preferencialmente pelos Municípios, da mesma forma que 
o ensino básico.  
O Município é a instância administrativa mais próxima que tem conhecimento mais pronto das 
necessidades das crianças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda da 
população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natural dessa demanda expressar-se junto 
à administração municipal. Mas é importante que se estabeleça a prioridade da educação pré-escolar 
imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar garantia de que não seja preterida por outros 
níveis que não são, pela própria natureza de seus objetivos e conteúdo, como o médio e o superior, 
tão próprios para os Municípios.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:01928 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 378 - PARÁGRAFO 1o.  
O Parágrafo 1o. do artigo 378 do Projeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
" § 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o Ensino Superior, o Ensino  
Técnico Industrial e Agrotécnico de nível médio". 
Justificativa: 
Mantida redação tal como está, o Ensino Técnico Industrial e Agrotécnico podem vir a ser de 
responsabilidade do Estado ou Município, o que viria a ferir profundamente expectativas dos 
servidores destas instituições, que oferecem ensino da maior qualidade e dentro de padrões 
reconhecidos por todas as comunidades onde estão inseridas, surpreendendo a opinião pública, que 
acompanha a longa tradição de formação de profissionais nível médio, com grande aceitação njo 
mercado de trabalho e com largo reconhecimento por parte de todos aqueles que vivem a educação 
neste país.  
A garantia, por parte da união, da oferta de Ensino de caráter profissionalizante, Tecnológico e 
Industrial visa a assegurar a formação científica, o desenvolvimento tecnológico as potencialidades 
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da nação, respaldando-se na experiência adquirida al longo de quase oitenta anos de efetiva 
contribuição a nossas instituições na Constituição.  
Parecer:   
   A forma federativa requer a assistência supletiva da União  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02035 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS DE'CARLI (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 378  
do Projeto de Constituição:  
§ 1o. Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico-industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
O § 1° do art. 378, ao colocar preferencialmente somente o ensino superior a cargo da União para 
organiza-lo e oferece-lo, deixa de contemplar com sua real necessidade o ensino técnico-industrial e 
agrotécnico de nível médio.  
Esta emenda redistribui os cuidados indispensáveis que o país deve ter com a educação no nível 
superior e nos ensinos técnicos que historicamente foram os únicos que corresponde3ram às reais 
necessidades de nosso país continental.  
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. 
   
   EMENDA:02156 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: art. 378, § 1o.  
Altere-se o § 1o. do art. 378 para a seguinte redação:  
§ 1o. Compete preferencialmente à União  
organizar, oferecer o Ensino Superior, o Ensino  
Técnico Industrial e Agro-Técnico de Nível Médio. 
Justificativa: 
Consideramos de fundamental a formação de técnicos de melhor qualidade favorecendo a própria 
Nação com aquisição de uma mão de obra cada vez mais qualificada.  
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. 
   
   EMENDA:02205 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 378, § 1  
Capítulo III " Da educação e Cultura "  
Inclua-se no Art. 378, Capítulo III, / 1o.,  
do Projeto o seguinte:  
Art. 378 - ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o Ensino Superior, o Ensino  
Técnico Industrial e Agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
Tal pleito decorre de que mantida redação tal como está, o Ensino Técnico Industrial e Agronegócio 
podem vir a ser de responsabilidade do Estado ou Município, o que viria a ferir profundamente 
expectativas de todos os servidores dessas Instituições, que oferecem ensino da maior qualidade e 
dentro de padrões reconhecidos por todas as comunidades onde estão inseridas, surpreendendo a 
opinião pública, que acompanha a longa tradição de formação de Profissionais de nível médio, com 
grande aceitação no mercado de trabalho, e com largo reconhecimento por parte de todos àqueles 
que vivem a Educação neste país.  
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. 
   
   EMENDA:02438 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378, parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 378  
do capítulo da Educação e Cultura do anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 378. ..................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 372, 373 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:02487 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se o § 5o, ao art. 378, do  
projeto de Constituição, o seguinte:  
§ 5o. - O ensino profissionalizante deve ser  
obrigatório e primordial custeado pelo Governo que  
destinará bolsas de estudo para estudantes, na  
sequência de ano e grau de escolaridade a que  
queira fazer curso específico. 
Justificativa: 
Muitos estudantes brasileiros quando termina o 1° e 2° graus em escolas pública, são forçados a 
deixar de estudar devido o desestímulo e as faltas de opção e de condições financeiras. É em 
decorrência desse fato que muitos cidadãos que poderiam ser elementos de vultos e a prestar 
grandes benefícios ao País, ficam à mercê da própria e inglória sorte que a Pátria lhe reservou.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar ordinária. 
   
   EMENDA:02563 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
Modifique-se a redação do art. 378 do  
anteprojeto, pela seguinte, suprimindo-se o art. 378:  
"Art. 378 - O aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica e a pesquisa e a lavra de  
recursos e jazidas minerais somente poderão ser  
efetuadas por empresas nacionais, mediante  
autorização ou concessão da União, na forma da  
lei, que regulará as condições específicas quando  
essas atividades se desenvolverem em faixa de  
fronteira ou em terras indígenas e não poderão ser  
transferidas sem prévia anuência do poder  
concedente".  
Parágrafo Único - A autorização ou concessão,  
pela União, para a exploração de recursos minerais  
em terras indígenas dependerá sempre de anuência  
das populações indígenas envolvidas". 
Justificativa: 
A presente emenda visa cometer preferencialmente à União, portanto sem excluir os Estados, o DF e 
nos Municípios, a organização e oferecimento, também do ensino técnico e agro-técnico de nível 
médio, de modo que esses dois segmentos da educação brasileira possam responder positivamente 
aos anseios da nação.  
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. 
   
   EMENDA:02589 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378, parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 378  
do capítulo da Educação e Cultura do projeto de  
Constituição que passará a ter a seguinte a redação:  
Art. 378.......................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Tal restrição é incabível. As facilidades oferecidas as empresas e fundações públicas, não devem 
estar condicionadas a sua extensão ás empresas do setor privado. Cabe ressaltar que nem sempre 
as atividades realizadas pelas empresas públicas visam o lucro, boa parte delas tem finalidade social 
mais ampla, o que não é comum na iniciativa privada. Assim, o texto constitucional não pode 
cristalizar um princípio contrário aos interesses da Nação.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:02697 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 378, parágrafo  
2o.  
Modifique-se o parágrafo art. 378, do  
Capítulo Da Educação e Cultura do anteprojeto de  
Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
Art. 378. ..................................  
§ 2o. Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 371, 372 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:02891 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 378 § 1o.  
Dê-se ao § 1o. do artigo 378 do projeto  
do Relator da Comissão de Sistematização, relativo  
à matéria de competência da Comissão VIII - da  
Família, da Educação, Cultura e Esportes, da  
Ciência e Tecnologia, e da Comunicação, a seguinte  
redação:  
"Art. 378 ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, sem  
prejuízo de suas atividades relativas ao ensino  
técnico, industrial e agrotécnico de 2o. grau." 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada tem por objetivo manter o funcionamento das atuais escolas de ensino 
técnico, industrial e agrotecnico de 2° grau, sob a responsabilidade da União, face a boa qualidade e 
ao elevado custo dos serviços ora prestados.  
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. 
   
   EMENDA:03079 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva e Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 378, § 1o., 2o. e 4o.  
O § 1o. do Art. 378 passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - Compete preferencialmente a União  
organizar e oferecer ensino superior oficial,  
dando a respectiva unidade universitária plena  
autonomia para o seu funcionamento.  
§ 2o. - Compete aos Estados, através de lei  
complementar estadual, e ao município, organizar e  
oferecer o ensino básico e médio.  
§ 4o. - Suprima-se. 
Justificativa: 
O artigo regulamenta expansão através de órgãos estatais da federação.  
No § 1° o que se pretende é caracterizar que a União organize e ofereça o ensino superior “oficial”, 
pois do contrário poderá haver confusão, ficando o ensino particular subordinado a “ organização da 
União”, o que significa a burocratização e de certa forma a “morte” do ensino privado. Por outro lado, 
é preciso dar autonomia não só a Universidade como de certa forma a faculdade isolada, cujos 
dirigentes, Professores Universitários, tem a necessária capacidade de dirigir, sem tutelas da 
burocracia, a respectiva unidade escolar.  
O ensino hoje no Brasil em todos os Graus é um emaranhado burocrático, de tal forma, que impede 
as manifestações criativas e o próprio desenvolvimento da escola. Daí a necessidade da emenda.  
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No § 2° o que se quer é respeitar a “autonomia” do município, visto que a redação do dispositivo 
submete o município a lei complementar estadual.  
Quanto ao § 4° impõe-se a sua supressão porque é um atentado a autonomia municipal e revela 
assim uma certa tendência de centralização autoritária contra as prerrogativas do município, o que 
não deve ficar numa Constituição.  
Basta já o § 1° e o § 2°, desse mesmo Artigo: a nosso ver existe forte insinuação contra as 
prerrogativas do município e mesmo contra a flexibilidade da administração educacional num País de 
dimensões continentais e de realidade complexa como a nossa.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:03088 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 378, § 4o.  
Inclua-se no § 4o. art. 378, a educação pré-  
escolar, passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 378....................................  
§ 4o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e da educação pré-escolar  
estiveram plenamente atendidos." 
Justificativa: 
A educação pré-escolar deve ser oferecida preferencialmente pelos Municípios, da mesma forma que 
o ensino básico.  
O Município é a instância administrativa mais próxima que tem conhecimento mais pronto das 
necessidades das crianças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda da 
população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natural dessa demanda expressar-se junto 
à administração municipal. Mas é importante que se estabeleça a prioridade da educação pré-escolar 
imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar garantia de que não seja preterida por outros 
níveis que não são, pela própria natureza de seus objetivos e conteúdo, como o médio e o superior, 
tão próprios para os Municípios.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:03096 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 378, PARÁGRAFO 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 378  
do capítulo da Educação e Cultura do Projeto de  
Constituição que passará a ter a seguinte redação:  
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art. 378......................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação do 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 371, 372 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:03100 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 378 § 2o.  
Inclua-se no § 2o. do art. 378 a educação da  
criança menor de 7 anos, passando a ter a seguinte  
redação.  
"Art. 378....................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação pré-escolar e o ensino básico  
e médio". 
Justificativa: 
A educação da criança menor de 7 anos se constitui na primeira fase da educação, seguida do 
ensino básico e este, do médio. Se compete, preferencialmente, à União organizar e oferecer o 
ensino superior (art. 378 § 1°) e aos Estados e Municípios os demais níveis, não pode ser omitido o 
pré-escolar, do contrário ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art. 379, item IV, 
estabelece como dever do estado o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de até 6 
anos de idade.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:03242 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa - Dispositivo emendado -  
Art. 378.  
Substitua-se o § 4o., do art. 378, pela seguinte redação:  
Art. 378 - ..................................  
............................................  
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§ 4o. - Os municípios deverão atender  
prioritariamente ao ensino fundamental. 
Justificativa: 
Consagra-se a prioridade do ensino fundamental por parte dos Municípios em substituição à norma 
que exige a plenitude de atendimento de todos os menores, condição não somente de difícil 
avaliação, como inconveniente situações eventuais de omissão local dos Estados.  
Parecer:   
   O dispositivo do Substitutivo diz exatamente o conteúdo da Emenda apresentada. 
   
   EMENDA:03244 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva - Dispositivo emendado:  
Art. 378......................  
Suprima-se no caput do art. 378, as  
expressões "em regime de colaboração". 
Justificativa: 
Os sistemas de ensino são, por natureza, autônomos, como expressão do regime federativo. A 
cooperação que entre eles poderá ser estabelecida, quando conveniente, não é impositiva, nem 
permanente, como o texto indica.  
Parecer:   
   É fundamental manter esta expressão no dispositivo. 
   
   EMENDA:03271 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 378, parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 378  
do capítulo da Educação e Cultura do Projeto de  
Constituição que passará a ter a seguinte redação:  
art. 378.........................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 372, 373 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:03272 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 378 § 2o.  
Inclua-se no § 2o. do art. 378 a educação da  
criança menor de 7 anos, passando a ter a seguinte  
redação.  
"Art. 378....................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios, através  
de lei complementar estadual, organizar e oferecer  
a educação pré-escolar e o ensino básico e médio." 
Justificativa: 
A educação da criança menor de 7 anos se constitui na primeira fase da educação, seguida do 
ensino básico e este, do médio. Se compete, preferencialmente, à União organizar e oferecer o 
ensino superior (art. 378 § 1°) e aos Estados e Municípios os demais níveis, não pode ser omitido o 
pré-escolar, do contrário ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art. 379, item IV, 
estabelece como dever do estado o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de até 6 
anos de idade.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:03401 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378, Parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 378  
do capítulo da Educação e Cultura do Anteprojeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 378 ......................... 
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de Lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:03528 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 378, 4 2o.  
O § 2o. do art. 378 do Projeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 378 - ..................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual e municipal,  
organizar e oferecer a educação de 0 a 6 anos, o  
ensino fundamental e médio. 
Justificativa: 
Os Estados Federados e municípios, através dos atos normativos de sua competência deverão 
estabelecer as diretrizes educacionais e pedagógicas acerca da ministração do ensino pré-escolar, 
hodiernamente, uma das maiores reivindicações, tanto da Família quanto do Menor. 
Á vista disso, justifica-se plenamente, a inserção desse acréscimo à norma constitucional.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:03537 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o., do art. 378, ao Projeto da Constituição:  
"§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agro-técnico de nível médio." 
Justificativa: 
O próprio texto justifica-se por si só.  
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. 
   
   EMENDA:03755 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 1o. do Art. 378.  
Inserir na redação do projeto a seguinte locução:  
"O ensino técnico-industrial e agrotécnico de  
nível médio", ficando o referido parágrafo assim  
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redigido:  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, os ensinos  
técnico-industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
A proposta que apresentamos em forma de Emenda, visa dar um tratamento por parte da União ao 
ensino técnico de nível médio, nas especialidades de técnico-industrial e agronegócio, haja visto que, 
a mão de obra técnica é de suma importância nas produções industriais e principalmente na parte de 
assistência a agricultura.  
Ressaltamos ainda, que a formação de técnicos de nível médio, vem dar uma maior oportunidade 
para muitos brasileiros que embora possuindo aptidões para o exercício de profissões, não podem 
melhor aperfeiçoa-las, pois, só existe o ensino superior e que a esse não consegue ascender.  
Por esta razão justifica-se a presente medida, vez que só a União tem condições de manter a 
qualidade e estrutura do ensino agrotécnico e técnico industrial.  
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. 
   
   EMENDA:03804 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 378, § 1o.  
O § 1o. do artigo 383, passa a ter a seguinte  
redação:  
Art. 378...........................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
O ensino técnico de nível médio deve continuar a ser assumido pela União, devendo caber também 
aqui, como nas universidades, maior autonomia no que diz respeito às sugestões didática, 
administrativa, econômico-financeira. 
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. 
   
   EMENDA:03820 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 378, parágrafo 4o.  
Propõe-se a seguinte redação:  
Art. 378 ....................................  
§ 4o. Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 81  

 

ensino fundamental e pré-escolar estiverem  
plenamente entendidas. 
Justificativa: 
É fundamental que a responsabilidade pelo pré-escolar ao nível municipal seja resguardada neste 
artigo.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:03829 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 378, § 4o.  
Inclua-se no § 4o. art. 378, e educação  
pré-escolar, passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 378 ..................................  
§ 4o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e da educação pré-escolar  
estiverem plenamente atendidos." 
Justificativa: 
A educação pré-escolar deve ser oferecida preferencialmente pelos Municípios, da mesma forma que 
o ensino básico.  
O Município é a instância administrativa mais próxima que tem conhecimento mais pronto das 
necessidades das crianças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda da 
população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natural dessa demanda expressar-se junto 
à administração municipal. Mas é importante que se estabeleça a prioridade da educação pré-escolar 
imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar garantia de que não seja preterida por outros 
níveis que não são, pela própria natureza de seus objetivos e conteúdo, como o médio e o superior, 
tão próprios para os Municípios.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:03830 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 378 § 2o.  
Inclua-se no § 2o. do art. 378 a educação da  
criança menor de 7 anos, passando a ter a seguinte  
redação.  
"Art. 378 ..................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
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oferecer a educação pré-escolar e o ensino básico  
e médio." 
Justificativa: 
A educação da criança menor de 7 anos se constitui na primeira fase da educação, seguida do 
ensino básico e este, do médio. Se compete, preferencialmente, à União organizar e oferecer o 
ensino superior (art. 383 § 1°) e aos Estados e Municípios os demais níveis, não pode ser omitido o 
pré-escolar, do contrário ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art. 379, item IV, 
estabelece como dever do estado o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de até 6 
anos de idade.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:04107 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 378, § 1o..  
Dê-se ao § 1o. do art. 378 do Anteprojeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 378 - ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, sem  
prejuízo da atividade privada destinada a  
preservar a opção democrática entre a escola  
pública e a privada.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - .................................... 
Justificativa: 
É princípio democrático assegurar a livre opção entre o ensino público e o privado em todos os níveis. 
A estatização do ensino é o caminho mais direto de implantação de ideologias totalitárias.  
Parecer:   
   A proposta apresentada está, em seu conteúdo, contida no substitutivo. 
   
   EMENDA:04220 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se o parágrafo 5o. ao Art. 378.  
Parágrafo 5o. - Nos sistemas de ensino será  
assegurada, na forma de lei, gestão democrática,  
através de critérios públicos e transparentes, com  
participação de docentes, alunos, funcionários e  
representes de comunidade na escolha dos  
dirigentes. 
Justificativa: 
A democratização escolar precisa ser pressuposto básico da nova Constituição.  
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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:04221 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Art. 378  
No parágrafo 1o., onde se lê:  
"Compete preferencialmente à União organizar  
e oferecer o ensino superior,"  
Leia-se  
"É dever da União assegurar a manutenção e  
expansão do ensino superior público e gratuito a  
nível de graduação e pós-graduação." 
Justificativa: 
É inadiável definir mais claramente a repartição dos encargos educacionais.  
Parecer:   
   O texto do Substitutivo está mais coerente com a realidade brasileira pois em um país com 
carências educacionais básicas, não se pode exigir que a União assegure a manutenção do  
ensino público de pós-graduação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04515 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378, Parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o. do artigo 378 do  
capítulo da Educação e Cultura do projeto de  
Constituição que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 378 ....................................  
§ 2o. - Compete aos Estado e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:04681 PARCIALMENTE APROVADA 
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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 - C.S.).  
Suprimir do Título IX, Capítulo III, da  
Educação e Cultura, os dispositivos abaixo  
enumerados:  
1. Art. 378, parágrafos 1o. a 4o;  
2. Art. 379, parágrafos 1o. a 3o;  
3. Art. 380 e seu parágrafo único;  
4. Art. 381, incisos I e II e parágrafo único;  
5. Art. 382, art. 388, art. 389;  
6. Art. 386, parágrafos 1o. e 2o;  
7. Art. 387;  
8. Art. 388 e parágrafo único;  
9. Art. 389 e parágrafo único e incisos I e II;  
10. Art. 390, parágrafos 1o. a 3o;  
11. Art. 391; e  
12. Art. 394. 
Justificativa: 
Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto o Art. 371, Art. 372, Art. 373, Art. 374, Art. 385, Art. 
392, e Art. 393.  
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são 
mais apropriadas para lei complementar. Consideramos que não devam ficar “amarados” ao texto 
Constitucional, pois será muito difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futuramente. 
Parecer:   
   As sugestões oferecidas nesta Emenda são valiosas e algumas foram acolhidas pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:04779 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dar ao artigo 378, parágrafo I do capítulo III, a seguinte redação:  
" Compete preferencialmente a União organizar e  
oferecer o Ensino Superior, o Ensino Técnico  
Industrial e Agro-técnico de nível médio, bem como  
promover e estimular pesquisas em todos os níveis. 
Justificativa: 
Procura-se dar uma abrangência maior à competência da União, no Setor educacional introduzindo 
uma faixa importante do ensino técnico e especialmente a pesquisa, tão necessária, ao 
desenvolvimento nacional.  
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. 
   
   EMENDA:04818 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 378, § 4o.  
Inclua-se no § 4o. art. 378, a educação pré-  
escolar, passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 378 ..................................  
§ 4o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e da educação pré-escolar  
estiverem plenamente atendidos." 
Justificativa: 
A educação pré-escolar deve ser oferecida preferencialmente pelos Municípios, da mesma forma que 
o ensino básico.  
O Município é a instância administrativa mais próxima que tem conhecimento mais pronto das 
necessidades das crianças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda da 
população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natural dessa demanda expressar-se junto 
à administração municipal. Mas é importante que se estabeleça a prioridade da educação pré-escolar 
imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar garantia de que não seja preterida por outros 
níveis que não são, pela própria natureza de seus objetivos e conteúdo, como o médio e o superior, 
tão próprios para os Municípios.  
Parecer:   
 A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:04830 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 378, Parágrafo 2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 378  
do capítulo da Educação e Cultura do projeto   
de Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
art. 378 ....................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 372, 373 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
Parecer:   
 A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
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atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:04831 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 378 § 2o.  
Inclua-se no § 2o. do art. 378 a educação da  
criança menor de 7 anos, passando a ter a seguinte  
redação.  
"Art. 378....................................  
§ 2o. - compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação pré-escolar e o ensino básico  
e médio." 
Justificativa: 
A educação da criança menor de 7 anos se constitui na primeira fase da educação, seguida do 
ensino básico e este, do médio. Se compete, preferencialmente, à União organizar e oferecer o 
ensino superior (art. 378 § 1°) e aos Estados e Municípios os demais níveis, não pode ser omitido o 
pré-escolar, do contrário ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art. 373, item IV, 
estabelece como dever do estado o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de até 6 
anos de idade.  
Parecer:   
 A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:05174 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 378, § 1o.  
Acrescente-se ao § 1o. do artigo 378, do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização:  
... e promover o desenvolvimento do Ensino  
Técnico e Agrícola. 
Justificativa: 
Os Estados e Municípios têm, via de regra, pouca tradição e, inclusive pouca capacidade financeira 
de desenvolver o Ensino Técnico, quer no setor agrícola, quer no setor industrial.  
De outro lado as Escolas Técnicas Agrícolas, as Escolas Agrotécnicas e as Escolas Técnicas 
Federais tem sido responsáveis pela maior parte do Ensino Técnico ministrado no País, tanto sob o 
aspecto quantitativo, quanto qualitativo.  
Neste momento um dos programas prioritários do Ministérios da Educação é exatamente o Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico que está implantando 200 unidades de Ensino Técnico 
em todo o País.  
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Essas ações essenciais da União fincariam relegadas, sem dúvida, a segundo plano, com os 
enormes prejuízos decorrentes, se o dispositivo constitucional não adotasse a emenda oferecida.  
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. 
   
   EMENDA:05217 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 378, parágrafo  
2o.  
Modifique-se o parágrafo 2o., do artigo 378  
do capítulo da Educação e Cultura do projeto  
de Constituição que passará a ter a seguinte  
redação:  
Art. 378. ..................................  
§ 2o. Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer a educação de 0 a 6 anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 378, 379 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
Parecer:   
 A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:05264 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 378 - PARÁGRAFO 1o.  
O parágrafo 1o. do artigo 378 do Projeto,  
passa a ter a seguinte redação.  
"§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o Ensino Superior, o Ensino  
Técnico Industrial e Agrotécnico de nível médio". 
Justificativa: 
Mantida redação tal como está, o Ensino Técnico Industrial e Agrotécnico podem vir a ser de 
responsabilidade do Estado ou Município, o que viria a ferir profundamente expectativas dos 
servidores destas instituições, que oferecem ensino da maior qualidade e dentro de padrões 
reconhecidos por todas as comunidades onde estão inseridas, surpreendendo a opinião pública, que 
acompanha a longa tradição de formação de profissionais nível médio, com grande aceitação njo 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 88  

 

mercado de trabalho e com largo reconhecimento por parte de todos aqueles que vivem a educação 
neste país.  
A garantia, por parte da união, da oferta de Ensino de caráter profissionalizante, Tecnológico e 
Industrial visa a assegurar a formação científica, o desenvolvimento tecnológico as potencialidades 
da nação, respaldando-se na experiência adquirida al longo de quase oitenta anos de efetiva 
contribuição a nossas instituições na Constituição.  
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. 
   
   EMENDA:05487 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 378, TÍTULO IX,  
CAPÍTULO III  
Substituam-se os parágrafos 1o. e 2o. do Art.  
378, Capítulo III, DA EDUCAÇÃO E CULTURA, pelo  
Parágrafo Único:  
Parágrafo Único - É dever da União a  
manutenção e expansão do Ensino Superior público,  
gratuito e de boa qualidade, a nível de graduação  
e pós-graduação, cabendo ao Distrito Federal,  
Estados e Municípios os encargos educacionais nos  
demais níveis de ensino. 
Justificativa: 
A definição de responsabilidades educacionais pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios é 
exigência indispensável a ser constante da Nova Constituição, para que a Educação possa de fato 
ser prioridade nacional.  
Parecer:   
 A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:06029 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 374, o parágrafo único,  
ao art. 377, os incisos III, IV e V e ao parágrafo  
1o. do art. 378, do presente Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 374  
Parágrafo único - As empresas públicas e  
privadas, autarquias e as fundações, estarão  
obrigadas a contribuir para a educação pré-  
escolar, e para o ensino de 1o. e 2o.grau,  
mediante a manutenção de estabelecimentos próprios  
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ou concessão de bolsas de estudo, na forma que a  
lei regulamentar."  
"Art. 377.  
I - ........................ 
II - ....................... 
III - Será criada nos termos da lei, em todas  
as Unidades da Federação, Universidades do  
Trabalho, destinadas a suprir a demanda da mão-de-  
obra industrial.  
IV - as instituições de ensino, criadas na  
forma do inciso III, deste artigo, receberão  
orientação pedagógica e serão subordinadas ao  
Ministério da Educação.  
V - as verbas de suplementação do inciso IV,  
serão de responsabilidade da União."  
"Art. 378.  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União,  
organizar e oferecer o ensino superior, sem  
prejuízo da livre iniciativa privada, de também  
fundar suas Universidades." 
Justificativa: 
Não se pode esquecer, que o papel das Universidades na vida do país, tem sido um fator de 
desenvolvimento, intelectual, social e econômico, e no caso da implantação de Universidades 
Profissionalizantes, a exemplo do SENAI a Escolas Técnicas Federais, que, no âmbito do 2° grau, 
têm servido ao desenvolvimento, no suprimento de profissionais, entretanto, com a criação de 
Universidades, o salto será maior, pois, os currículos, que as Universidades, ora existentes, 
ostentam, não suprem a priori estas necessidades, dai, a urgência deste veículo que propugnará ao 
Brasil a sua emancipação, pois estas Universidades, preencherão esta grande lacuna que existe 
atualmente e a Constituinte está aí, justamente para equacionar tais distorções.  
Concomitantemente, a estas, não poderíamos deixar de destacar a iniciativa privada, na educação 
brasileira ou senão vejamos: 
O ensino particular é multissecular, no Brasil. Tem mais de 400 anos, desde que passou a ser 
ministrado elos pioneiros colonial. Durante mais de três séculos foi o único existente. Somente com o 
advento da primeira Constituição Brasileira, em 1824, tratou-se da instrução pública primária. A 
Constituição Republicana de 1891, ampliou as responsabilidades do Estado nesse campo. 
Entretanto, ao longo de toda a história constitucional do País, sempre se reconheceu a relevância da 
iniciativa privada, sob as suas múltiplas formas, no sistema educacional brasileiro, garantindo-lhe um 
espaço que jamais se pode conceber fechado.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:06061 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dê-se ao § 1o. do art. 378 a seguinte redação:  
"Art. 378 ..................................  
§ 1o. Compete preferencialmente, à União  
organizar e oferecer o Ensino Superior, o Ensino  
Técnico Industrial e Agro-técnico de Nível Médio." 
Justificativa: 
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O dispositivo do Projeto de Constituição pode levar a interpretação de que o ensino técnico industrial 
e agro técnico será de responsabilidade dos Estados ou dos Municípios.  
A garantia por parte da União da oferta do ensino de caráter profissionalizante, tecnológico e 
industrial visa assegurar a formação científica e o elevado padrão do ensino ministrados através das 
escolas técnicas federais.  
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. 
   
   EMENDA:06218 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "outros níveis" pela  
expressão "nível médio e superior" do § 4o. do  
art. 378 do Projeto de Constituição do Relator da  
Comissão de Sistematização, que passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 378. Os Municípios só passarão a atuar  
em nível médio e superior de ensino, quando as  
necessidades do ensino fundamental estiverem  
plenamente atendidas." 
Justificativa: 
O Inciso I do Artigo 373 já diz que o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, restringindo, pois, a 
esta área de ensino a gratuidade e a obrigatoriedade. 
Assim, aos Municípios cabe difundir e oferecer a escolaridade obrigatória e gratuita que vai dos sete 
anos de idade com duração mínima de oito anos. Mas, como já foi dito, somente o ensino 
fundamental é obrigatório, razão pela qual o ensino de nível médio e também o superior estão fora 
dessa esfera.  
Destarte, faz-se necessária a adequação do dispositivo constitucional, como estamos propondo, pois, 
os Municípios passarão a atuar nesses dois níveis, após atendida a clientela do ensino fundamental.  
Parecer:   
   Está claro no texto que outros níveis são o 2o. e 3o. graus. 
   
   EMENDA:06975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 49, § 2o. e  
5o.; artigo 54, incisos XII, alínea "d"", XIII,  
XIV e XXIII, alínea "O""; Capítulo V (título);  
Artigo 70 e seus parágrafos; artigo 97 § artigo  
99 inciso VIII; artigo 108, inciso III alínea  
"d""; artigo 112, inciso I; artigo 158 inciso III;  
artigo 187 inciso VII; artigo 193; § 1o.; artigo  
201, inciso I, alínea "b"" e "c""; artigo 205  
inciso I, alínea "d"", inciso II, alínea "a"" e  
"b"" e inciso III, artigo 209 § 3o.; artigo 210,  
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parágrafo único. Artigo 218; artigo 221 parágrafo  
único; seção IX (título ou Cabeçalho); artigo 229,  
§ 2o.; artigo 231, inciso IV; artigo 254, artigo  
260; e artigo 378, parágrafo 3o..  
Suprima-se dos dispositivos do Projeto de  
Constituição mencionados o seguinte:  
1 - Do artigo 49 os parágrafos 2o. e 5o.;  
2 - Do artigo 54 inciso XII alínea "d"" as  
expressões "OU DOS TERRITÓRIOS;""  
Inciso XIII e XIV as expressões "E DOS  
TERRITÓRIOS;""  
Inciso XXIII, alínea "o"" as expressões "E  
DOS TERRITÓRIOS; ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS  
TERRITÓRIOS;""  
3 - Do capítulo V (Cabeçalho ou título) ; as  
expressões "E DOS TERRITÓRIOS;""  
4 - Todo o artigo 70 e seus parágrafos;  
5 - Do artigo 97, o parágrafo 3o.;  
6 - Do artigo 99, inciso VIII as expressões  
"E DOS TERRITÓRIOS;""  
7 - Do artigo 108, inciso III, alínea "d"" as  
expressões "DOS GOVERNADORES DOS TERRITÓRIOS;""  
8 - Do artigo 112, inciso I, as expressões  
"GOVERNADOR DE TERRITÓRIO, ...DE TERRITÓRIO;""  
9 - Do artigo 158, inciso III, as expressões  
"OS GOVERNADORES DE TERRITÓRIOS;""  
10 - Do artigo 187, inciso VII, as expressões  
"E TERRITÓRIOS;""  
11 - Do artigo 193, § 1o. as expressões "E  
TERRITÓRIOS;""  
12 - Do artigo 201, inciso I, alíneas "b"" e  
"c"" as expressões "E TERRITÓRIOS"" e "E OS  
TERRITÓRIOS""  
13 - Do artigo 205 inciso I, alínea "d"",  
inciso II alíneas "a"" e "b"" e inciso III, as  
expressões "E TERRITÓRIOS""  
14 - Do artigo 209, § 3o., as expressões "OU  
TERRITÓRIOS;""  
15 - Do artigo 210 o parágrafo único  
16 - Do artigo 218, as expressões "OS  
TERRITÓRIOS;""  
17 - Do artigo 221, o parágrafo único;  
18 - Da seção IX capítulo IV, Título V  
(Cabeçalho ou Título), as expressões "E DOS  
TERRITÓRIOS""  
19 - Do artigo 229, § 2o. as expressões "E  
DOS TERRITÓRIOS""  
20 - Do artigo 231, inciso IV, as expressões  
"E DOS TERRITÓRIOS;""  
21 - Do artigo 254, "caput"" as expressões  
"DOSTERRITÓRIOS;""  
22 - Todo o artigo 260;  
23 - Do artigo 378, § 3o., as expressões  
"ORGANIZARÁ E FINANCIARÁ OS SISTEMAS DE ENSINO DOS  
TERRITÓRIOS E;"" 
Justificativa: 
Todos os dispositivos emendados dizem respeito ao mesmo assunto TERRITÓRIOS FEDERAIS. 
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1 – O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, 
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOVOS ESTADOS....” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5º 
do citado Artigo do Projeto. 
3 – Por outro lado, o Art.441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados; 
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta 
Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as unidades Federadas tenham direitos iguais; 
5 – Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda a referência a 
Territórios.. 
Parecer:   
   Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário manter os territórios como integrantes da 
União. 
   
   EMENDA:06990 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
Emenda Supressiva  
-Dispositivos Emendado: Artigo 378, parágrafo 3o  
Suprima-se do Projeto de Constituição do  
Artigo 378, - 3o., as expressões "ORGANIZARÁ E  
FINANCIARÁ OS SISTEMAS DE ENSINO DOS  
TERRITÓRIOS E"; 
Justificativa: 
1 – O parágrafo 3° do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explícita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, 
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOSSOS ESTADOS...”  
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5° 
do citado Artigo do Projeto: 
3 – Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados; 
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela nova Carta 
magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unidades Federadas tenham direitos iguais, 
5 – Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda referência a Territórios.  
Parecer:   
   Trata-se de proposta destinada a compatibilizar o capítulo educacional com os demais sob o 
aspecto terminológico.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07130 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
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Texto:   
  EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA  
Modifique-se a redação do § 1o. do artigo 378  
do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
'Art. 378 - ...............................+  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico e agro-técnico de nível médio". 
Justificativa: 
A presente emenda visa cometer preferencialmente à União, portanto sem excluir os Estados, o DF e 
nos Municípios, a organização e oferecimento, também do ensino técnico e agro-técnico de nível 
médio, de modo que esses dois segmentos da educação brasileira possam responder positivamente 
aos anseios da nação.  
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. 
   
   EMENDA:07152 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378, § 2o., do  
Projeto de Constituição.  
O parágrafo 2o. do artigo 378,passará a ter  
a seguinte redação:  
Art. 378 - ................................  
§ 1o. - .................................  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de Lei Complementar Estadual, organizar e  
oferecer a educação de zero a seis anos, o ensino  
fundamental e médio. 
Justificativa: 
Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos 372, 373 e seus incisos; visando clarear 
alguns aspectos que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a 
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de 
0 a 6 anos.  
Parecer:   
 A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:07172 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   O § 4o. do artigo 378 do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, passa a ter a seguinte redação:  
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"Art. 378 - ................  
§ 1o. - ....................  
§ 2o. - .................  
§ 3o. - ..................  
§ 4o. - Os sistemas de ensino terão,  
obrigatoriamente, que oferecer bolsas de estudos  
para os alunos carentes, na forma da lei." 
Justificativa: 
Os Poderes Públicos não podem desconhecer nem omitir a existência de alunos carentes que 
frequentam as escolas particulares, em virtude da falta de vagas nas escolas oficiais. 
Se o Projeto de Constituição consagra a democratização do acesso às escolas, isto é dever do 
Estado. E uma das formas de se colocar em prática esse preceito é o sistema de bolsas de estudos – 
já tradicional – e inserido em legislação anterior à presente Carta em elaboração.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar ordinária. 
   
   EMENDA:09375 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o parágrafo 4o. do art. 378  
acrescentando-lhe mais o parágrafo 5o.  
§ 4o. - Os municípios atuarão  
prioritariamente no ensino fundamental, sem  
prejuízo da oferta que garanta o prosseguimento  
dos estudos.  
§ 5o. - "As autoridades Estaduais e  
Municipais competentes poderão ser acionadas  
judicialmente para prestarem o ensino fundamental  
obrigatório, devendo, ainda, ser responsabilizadas  
por omissões, mediante ação civil pública, se não  
diligenciar para que todas as crianças, em idade  
escolar residentes no território de sua  
competência, recebam um ensino fundamental  
obrigatório e gratuito a que tem direito". 
Justificativa: 
Inúmeros municípios oferecem hoje, além do ensino fundamental, o ensino do segundo grau e 
mesmo o superior: Por outro lado os municípios das Capitais não devem ser impedidos de atuar, 
ainda que em caráter supletivo, no ensino de segundo grau.  
Pretende-se instituir mecanismos que garantam efetivamente o direito de todos a educação e a 
obrigação do poder púbico em atender ao ensino obrigatório, nos termos da Constituição.  
Parecer:   
   A 1a proposição atende aos interesses educacionais.  
Quanto a 2a, deve ser objeto de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09618 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
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Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo  
primeiro, do art. 378 do Projeto de Constituição,  
da Comissão de Sistematização:  
"§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agro-técnico de nível médio." 
Justificativa: 
O próprio texto justifica-se por si só.  
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:09818 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 378, § 1o.  
Capítulo III - Da Educação e Cultura  
Inclua-se no Capítulo III, Art. 378, § 1o.,  
do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização o seguinte:  
Art. 378 - ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o Ensino Superior, o ensino  
Técnico Industrial e Agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
Tal pleito decorre de que mantida redação tal como está, o Ensino Técnico Industrial e Agronegócio 
podem vir a ser de responsabilidade do Estado ou Município, o que viria a ferir profundamente 
expectativas de todos os servidores dessas Instituições, que oferecem ensino da maior qualidade e 
dentro de padrões reconhecidos por todas as comunidades onde estão inseridas, surpreendendo a 
opinião pública, que acompanha a longa tradição de formação de Profissionais de nível médio, com 
grande aceitação no mercado de trabalho, e com largo reconhecimento por parte de todos àqueles 
que vivem a Educação neste país.  
Parecer:   
   Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:10496 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se aos parágrafos 1o. e 2o. do artigo 378  
do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior naqueles  
setores essenciais ao desenvolvimento e à  
independência tecnológica do país.  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
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organizar e oferecer o ensino básico, médio e  
superior, exceto nos setores do § 1o. 
Justificativa: 
Nosso atraso tecnológico exige o que a União invista nos setores essenciais à independência 
tecnológica. No restante do obedecemos à política geral de descentralização dos serviços.  
A política em educação deve ser, como no serviço público em geral, de descentralização. Estranhei 
que no Projeto a União tenha ficado responsável pela totalidade do ensino superior. Minha emenda é 
uma mediação, deixando o ensino superior no geral com os Estados e Municípios mas reservando 
uma área estratégica deste setor com a União.  
Parecer:   
   Suprimidos os dispositivos, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:10539 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Eliminem-se do art. 378 do Projeto de  
Constituição os parágrafos primeiro e quarto  
renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Ao dispor sobre a organização dos sistemas de ensino prescreve o artigo 378: 
“ 1º - Compete preferencialmente à União organizar e oferecer o ensino superior.”  
“ 4° - Os Municípios só pescarão a atuar em outros níveis de ensino quando as necessidades do 
ensino fundamental estiverem plenamente atendidas”.  
Tais prioridades estabelecem limitações à atuação da União e dos Municípios no campo do ensino 
que se nos afiguram inconvenientes e até mesmo contraproducentes.  
Parecer:   
   Parte do dispositivo, na redação substitutiva do Relator, foi eliminada, sendo a Emenda acolhida 
apenas parcialmente. 
   
   EMENDA:10708 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva e Modificativa  
O § 1o. do Art. 378 passa a ter a seguinte redação:  
"Compete preferencialmente a União organizar  
e oferecer o ensino superior oficial, dando a  
respectiva unidade universitária plena autonomia  
para o seu funcionamento".  
O § 2o. do mesmo Art. 378 passa a ter a  
seguinte redação:  
"Compete aos Estados, através de lei  
complementar estadual, e ao município, organizar e  
oferecer o ensino básico e médio".  
O § 4o. - Suprima-se. 
Justificativa: 
A emenda regulamenta a expansão do ensino através de órgãos estatais da federação.  
No § 1° o que se pretende é caracterizar que a União organize e ofereça o ensino superior “oficial”, 
pois do contrário poderá haver confusão, ficando o ensino particular subordinado a “organização da 
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União”, o que significa a burocratização, e de certa forma a “ morte” do ensino privado. Por outro lado, 
é preciso dar autonomia não só a Universidade como de certa forma a faculdade isolada, cujos 
dirigentes, professores universitários, tem a necessária capacidade de dirigir, sem tutelas da 
burocracia, a respectiva unidade escolar.  
O ensino hoje, no Brasil, tem todos os graus é um emaranhado burocrático de tal forma, que impede 
as manifestações criativas e o próprio desenvolvimento da escola. Daí a necessidade da emenda.  
No § 2°, o que se quer é respeitar a “autonomia” do município, visto que a redação do dispositivo 
submete o município a Lei Complementar estadual.  
Quando o § 4° impõe-se a sua supressão porque é um atentado autonomia municipal, e revela assim, 
uma certa tendência de centralização autoritária contra as prerrogativas do município, o que não deve 
constar numa Constituição. Bastam já os parágrafos 1° e 2°desse mesmo artigo. Devemos afastar 
qualquer insinuação contra as prerrogativas do município e mesmo contra a flexibilidade da 
administração educacional num País de dimensões continentais e de realidade complexa como o 
nosso.    
Parecer:   
   Suprimidos os dispositivos, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:12801 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 378 a seguinte redação:  
Art. 379 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, com a participação um  
Conselho representativo da sociedade civil formado  
de acordo com a lei, organizarão os seus sistemas  
de ensino, com observância da legislação da  
educação nacional". 
Justificativa: 
A política educacional brasileira não pode ficar unicamente nas mãos dos técnicos e burocratas da 
União, Estados e Distrito Federal e Municípios. Por isso, propomos para a democratização do ensino 
no Brasil, a formação de um Conselho representativo dos mais diversos segmentos da sociedade 
civil, a ser definido em lei, que participaria na elaboração e fiscalização da política educacional em 
todos os níveis.  
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. 
   
   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  
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todos, inalienável e efetivo da família, e será  
assegurada pelo Estado e livre à iniciativa  
privada nos diferentes graus de ensino.  
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.  
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VI - As empresas públicas e privadas, as  
autarquias e as fundações estarão obrigadas a  
contribuir para a educação pré-escolar e do ensino  
de 1o. grau, mediante a manutenção de  
estabelecimentos próprios ou concessão de bolsas  
de estudo. 
Justificativa: 
É evidente que não se obterá ao 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 “instrução” com “ educação” e pregam meios e medidas de se obter apenas a 
primeira. A instrução pode construir um estado e ordenar a população que o habita; mas não cria um 
povo, 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 instrui.  
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 as religiões, as 
crenças, as filosofias, os ideais e os valores existentes. E essa pluralidade o estado não consegue 
oferecer 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 e adestra para a consecução dos objetivos e da vontade do estado, 
em que 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 para modificar as diretrizes de modo 
a garantir a todos o efetivo direito a educação e à consecução da sociedade mais justa, dentro dos 
princípios democráticos e do respeito individualidade de cada ser humano.  
Por isso, limitar-nos-emos a comentar 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 a 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 gratuitamente de ensino com escola oficial, que não e 
gratuita, porque é paga regiamente pelo imposto de todos, dela usufruindo apenas alguns. 
2 – E absurdo que o imposto pago por todos os brasileiros, inclusive os que não tem uma escola para 
frequentar, sejam gastos com gratuidades em 2° e 3° graus para alguns poucos 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, quando 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 
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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 a 
matricula facultativa (inciso II), lembrando-se de que, na escola mantida pela livre inciativa, a escolha 
já se faz pela matricula em determinado estabelecimento. A ausência do ensono religioso implica em 
falha quanto à formação, tendendo para a mera instrução.  
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 parafiscal. 
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 estimulo 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 incorporada ao Projeto. 
   
   EMENDA:13317 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título IX, Capítulo  
III, Art. 378, § 4o.  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 378, § 4o.:  
Art. 378 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino, com  
observância de legislação básica da educação  
nacional.  
§ 1o. - .....................................  
§ 2o. - .....................................  
§ 3o. - .....................................  
§ 4o. - Os Municípios, ressalvadas as  
situações existentes na data da promulgação desta  
Constituição, só passarão a atuar em outros níveis  
de ensino quando as necessidades do ensino  
fundamental estiverem plenamente atendidas. 
Justificativa: 
Respeita-se a autonomia dos Municípios mas não se deve esquecer daquilo que é prioritário. É 
fundamental que o Município se dedique ao ensino do 1° grau.  
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Parecer:   
   A preocupação do nobre Constituinte é a mesma contida no Projeto ou seja, oferecer e garantir 
ensino de 1o grau prioritariamente para todos os brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13478 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o § 5o. ao artigo 378 do  
Projeto de Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, com a seguinte redação:  
"Art. 378. ................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ......................................  
§ 5o. Os sistemas de ensino terão,  
obrigatoriamente, que oferecer bolsas de estudos  
para os alunos carentes, na forma da lei. 
Justificativa: 
Os Poderes Públicos não podem desconhecer nem omitir a existência de alunos carentes que 
frequentam as escolas particulares, em virtude da falta de vagas nas escolas oficiais. 
Se o Projeto de Constituição consagra a democratização do acesso às escolas, isto é dever do 
Estado. E uma das formas de se colocar em prática esse preceito é o sistema de bolsas de estudos 
(já tradicional) e inserido em legislação anterior à presente Carta em elaboração.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar ordinária. 
   
   EMENDA:13897 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 378 esta redação:  
Art. 378. A ministração do ensino de primeiro  
grau é obrigação do Município, o de segundo grau  
do Estado e o de nível superior da União. 
Justificativa: 
É preciso ter a coragem de definir as responsabilidades de cada esfera de poder no âmbito da 
educação. Não podemos continuar com a dispersão de recursos e de atividades hoje existentes. A 
aprovação desta emenda propiciará melhor desenvolvimento das práticas educacionais e trará 
resultados positivos para todo o alunado.  
Parecer:   
 A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:14230 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 380, seu "caput", que deve deslocar-  
se, sendo incorporado no "caput" do art. 378,  
desta forma:  
"Art. 378 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
cooperação, os seus sistemas de ensino, aos quais  
o Poder Público providenciará recursos  
financeiros, objetivando padrões de qualidade e  
custos na conformidade da legislação básica da  
educação nacional." 
Justificativa: 
Melhor é a expressão “cooperação” (que denota um envolvimento co-responsável e conscientemente 
empreendido) do que “colaboração” (que leva a pensar-se em atuação filantrópica ou por liberalidade 
ou de espirito de quem atua).  
Também, preferimos evitar a expressão “tendo como base padrões mínimos de qualidade...”, sempre 
pensando que é inteira ausência de devida ambição pública estimar o comportamento 
governamental, no caso, por parâmetros mínimos.  
Mais adequado é dizer “padrões de qualidade e custo na conformidade da lei”, coo dissemos. Esta – 
a lei – presume-se que cuidará bem desses padrões. 
A emenda reduz, outrossim o texto, pela fusão dos dispositivos.  
Parecer:   
   Tendo em vista a importância dos dispositivos, somos de parecer que os mesmos devem 
permanecer em sua forma atual. 
   
   EMENDA:14309 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA AO ART. 378  
DISPOSITIVO EMENDADO: §1o, 2o e 4o DO ART. 378  
O § 1o. do art. 378 do projeto de  
constituição do nobre Relator, passa a ter a  
seguinte redação:  
§ 1o. - compete preferencialmente a união  
organizar e oferecer ensino superior oficial,  
dando a respectiva unidade universitária plena  
autonomia para o seu funcionamento.  
§ 2o. - compete aos estados, através de Lei  
complementar estadual, e ao município, organizar e  
oferecer o ensino básico e médio.  
§ 4o. - Suprima-se 
Justificativa: 
O artigo regulamenta expansão através de órgãos estatais da federação.  
No § 1° o que se pretende é caracterizar que a União organize e ofereça o ensino superior “oficial”, 
pois do contrário poderá haver confusão, ficando o ensino particular subordinado a “ organização da 
União”, o que significa a burocratização e de certa forma a “morte” do ensino privado. Por outro lado, 
é preciso dar autonomia não só a Universidade como de certa forma a faculdade isolada, cujos 
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dirigentes, Professores Universitários, tem a necessária capacidade de dirigir, sem tutelas da 
burocracia, a respectiva unidade escolar.  
O ensino hoje no Brasil em todos os Graus é um emaranhado burocrático, de tal forma, que impede 
as manifestações criativas e o próprio desenvolvimento da escola. Daí a necessidade da emenda.  
No § 2° o que se quer é respeitar a “autonomia” do município, visto que a redação do dispositivo 
submete o município a lei complementar estadual.  
Quanto ao § 4° impõe-se a sua supressão porque é um atentado a autonomia municipal e revela 
assim uma certa tendência de centralização autoritária contra as prerrogativas do município, o que 
não deve ficar numa Constituição.  
Basta já o § 1° e o § 2°, desse mesmo Artigo: a nosso ver existe forte insinuação contra as 
prerrogativas do município e mesmo contra a flexibilidade da administração educacional num País de 
dimensões continentais e de realidade complexa como a nossa.  
Parecer:   
A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:14401 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 378, § 1o.  
Dê-se ao § 1o. do art. 378 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 378. .................................  
§ 1o. Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, sem  
prejuízo da atividade privada destinada a  
preservar a opção democrática entre a escola  
pública e a privada." 
Justificativa: 
O exercício da democracia se baseia em brande parte no exercício de livro entre diferentes tipos de 
escala e técnicas de treinamento, em regime competitivo. Cabe ao mercado de trabalho, ao proceder 
ao recrutamento de empregados, selecionar a priorizar as escolas treinamento mais eficiente e útil à 
sociedade. Ao Estado não cabe priorizar escolas simplesmente porque são públicas, e sim oferecer 
aos estudantes pobres a oportunidade de escolha de que já desfrutam os estudantes ricos.  
Parecer:   
   A preocupação do nobre Constituinte é a mesma que está  
contida no Projeto, ou seja, de assegurar livre opção entre  
o ensino público e o privado em todos os níveis.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14456 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 378:  
"§ 2o. Compete preferencialmente aos  
Estados e municípios, através de lei complementar  
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estadual, organizar e oferecer o ensino básico e  
médio." 
Justificativa: 
A nova redação visa a não dicotomizar as competências na administração da educação em razão da 
grande prioridade nacional de que deve se revestir o setor.  
Parecer:   
A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:14493 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 382, seu § único, que deve ser  
deslocado para constituir parágrafos do art. 378,  
sob a nova redação que lhe damos em outra emenda. 
Justificativa: 
Em outra emenda, tendo nos sugerido que o “caput” do art. 378 incorpore o ”caput” do art. 380 (com 
esta redação “Art. 378 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 
regime de cooperação, os seus sistemas de ensino, aos quais o Poder Público providenciará 
recursos financeiros objetivando padrões de qualidade e custo na conformidade da legislação básica 
do ensino nacional”, a sublinhada é a parte do art. 380 incorporada, sob nova forma, no art. 378), este 
deslocamento do § único do art. 382 – uma vez que, sobretudo, as matérias destes dois preceitos são 
afins – sistematiza o texto e provoca sua redução em mais um artigo (o 382 deixa de existir com o 
proposto nesta emenda e com a incorporação acima esclarecida, ao “caput” do art. 378).  
Parecer:   
   Tendo em vista a importância do dispositivo, somos de parecer de que o mesmo deve permanecer 
sob a forma de artigo, sem alterações. 
   
   EMENDA:14538 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 378  
Ao art. 378, acrescente-se um § 5o. com a  
seguinte redação:  
"Art. 378. ..................................  
§ 5o. Será obrigatório o ensino, de forma  
simplificada, da Constituição do Brasil, nos  
últimos anos dos cursos básicos." 
Justificativa: 
No início do século, nos últimos anos dos cursos primários, eram ensinados, de forma simplificada, os 
princípios básicos da Constituição Brasileira. 
Visava-se, com isso, fazer com que aquele grande contingente de brasileiros, que não prossegue 
seus estudos após a fase básica, pudessem conhecer os seus direitos e deveres, bem como a 
organização política de seu país.  
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Salientava JOÃO BARBALHO, na Constituição Federal Brasileira, 4ª ed., Livraria Francisco Alves, RJ, 
1913, pág. V: “Em nosso tempo e com o regime de governo que temos, é necessário que a escola 
ministre aos meninos certas indispensáveis noções da vida civil e política. Uma enorme maioria de 
seus alunos deixa-as para nunca mais receber ensino algum, e é de máximo interesse, importa muito 
à felicidade pública que se derramem na população noções exatas dos direitos e deveres cívicos, das 
relações e encargos que resultam da qualidade do cidadão e o conhecimento da organização 
governamental e política do estado (...) aqueles que, como cidadãos, tem que, como cidadãos, tem 
de, na qualidade de jurados, de eleitores, de funcionários políticos, tomar parte no governo de sua 
pátria, indispensavelmente devem possuir noções exatas desse governo”.  
Como essa situação permanece e, especialmente, na fase de redemocratização em que nos 
encontramos, o ensino obrigatório, de forma simplificada, da Constituição do Brasil, nos últimos anos 
dos cursos básicos, é matéria da mais suma importância, e que deve ser elevada a nível 
constitucional.  
Parecer:   
   Todo conteúdo curricular será tratado quando for elaborada a Lei Complementar. 
   
   EMENDA:14638 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
ao art. 378, seus §§ 1o. e 2o., que podem ser  
reunidos numa fórmula única, deste modo,  
renumerando-se os demais:  
"1o. - Compete:  
a) preferencialmente à União organizar o  
ensino superior, mantendo-o nos termos da lei  
própria;  
b) aos Estados e Municípios, com a cooperação  
da União, nos termos da lei complementar estadual,  
organizar e oferecer o ensino básico e médio." 
Justificativa: 
A proposta nossa objetiva melhor fluência do dispositivo ora alterado com isto obtendo-se efeito 
sistematizador do texto do Projeto.  
Acrescemos, outrossim, (1) na letra a a prescrição de que à União não compete, apenas, quanto ao 
ensino superior, organizá-lo, porém, também mantê-lo nos termos da lei própria e que deverá atentar 
ao espaço que tem que ser estimulado, neste campo à iniciativa particular, e (2) na letra b, a 
prescrição de que os Estados e Municípios atuarão, no seu campo próprio, “com a cooperação, nos 
termos da lei” (e não com a filantrópica colaboração), da União.  
Parecer:   
A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:14658 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 378, § 1o.  
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Acrescente-se ao § 1o. do artigo 378, do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização:  
... e promover o desenvolvimento do Ensino  
Técnico e Agrícola. 
Justificativa: 
Os Estados e Municípios têm, via de regra, pouca tradição e, inclusive pouca capacidade financeira 
de desenvolver o Ensino Técnico, quer no setor agrícola, quer no setor industrial.  
De outro lado as Escolas Técnicas Agrícolas, as Escolas Agrotécnicas e as Escolas Técnicas 
Federais tem sido responsáveis pela maior parte do Ensino Técnico ministrado no País, tanto sob o 
aspecto quantitativo, quanto qualitativo.  
Neste momento um dos programas prioritários do Ministérios da Educação é exatamente o Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico que está implantando 200 unidades de Ensino Técnico 
em todo o País.  
Essas ações essenciais da União ficariam relegadas, sem dúvida, a segundo plano, com os enormes 
prejuízos decorrentes, se o dispositivo constitucional não adotasse a emenda oferecida.  
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. 
   
   EMENDA:14669 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendo - Art. 378  
Acrescentem-se ao Art. 378 do Projeto de  
Constituição os seguintes parágrafos:  
§ 5o. - Os municípios com mais de 50 mil  
habitantes deverão organizar Conselhos Municipais  
de Educação, aos quais caberá fiscalizar o ensino  
de 1o., 2o. e 3o. graus ministrados no territórios  
do município e exercer as demais atribuições que a  
lei vier a estabelecer.  
§ 6o. - Os Conselhos Municipais de Educação  
serão compostos de três a nove conselheiros,  
conforme as necessidades locais, sendo todos eles  
eleitos por voto direto e secreto, por ocasião das  
eleições para a Câmara Municipal. 
Justificativa: 
O distanciamento entre o ensino e a sociedade tem crescido na medida em que se sofisticam os 
sistemas de educação. É muito comum encontrarmos na comunidade as mais sérias queixas a 
respeito da falta de controle sobre a escola que a serve. Os estudantes e seus pais não dispõem de 
mecanismos que lhes garantam a merecida influência sobre currículos, programas, qualificação de 
professores, escolha de livros, aquisição de material didático e assim por diante. Na melhor das 
hipóteses, tais questões obedecem a regulamentações genéricas, partidas de órgãos federais ou 
estaduais que pouco conhecimento têm na realidade local e nenhuma relação mantem com a 
comunidade.  
Por essa razão julgamos conveniente não apenas a criação de Conselhos Municipais de Educação, 
eleitos por voto direto e secreto, como a atribuição, a esses novos órgãos de competência para 
fiscalizar o ensino dado em sua base territorial. Essa competência, que garantirá ao ensino e às 
instituições que o ministram a transparência necessária tanto em termos didáticos quanto financeiros, 
poderá ainda ser ampliada pela legislação ordinária.  
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A aprovação dessa proposta garantirá as comunidades um ensino menos distante de suas realidades 
e, além disso, proporcionará um controle mais efetivo da aplicação de seus recursos.  
Parecer:   
   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para a educação, merece ser 
adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14676 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o parágrafo 4o. do Art. 378  
acrescentando-lhe mais o parágrafo 5o.:  
§ 4o. Os municípios atuarão  
prioritariamente no ensino fundamental e pré-  
escolar, sem prejuízo da oferta que garanta o  
prosseguimento dos estudos.  
§ 5o. - As autoridades Estaduais e Municipais  
competentes poderão ser acionadas judicialmente  
para prestarem o ensino fundamental obrigatório,  
devendo, ainda, ser responsabilizadas para que  
todas as crianças, em idade escolar, residentes no  
território de sua competência, recebam o ensino  
fundamental obrigatório e gratuito a que tem direito. 
Justificativa: 
Inúmeros municípios oferecem hoje, além do ensino fundamental, o ensino do segundo grau e 
mesmo o superior: Por outro lado os municípios das Capitais não devem ser impedidos de atuar, 
ainda que em caráter supletivo, no ensino de segundo grau.  
Pretende-se instituir mecanismos que garantam efetivamente o direito de todos a educação e a 
obrigação do poder púbico em atender ao ensino obrigatório, nos termos da Constituição.  
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá recursos 
financeiros para a execução do previsto na presente Emenda.  
Quanto ao conteúdo da punição em casos de omissão em oferecer ensino fundamental, obrigatório já 
consta em outro artigo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15543 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNOLD FIORAVANTE (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Passam os §§ 1o. e 2o, do artigo 378, a ter a  
seguinte redação:  
"§ 1o. - Compete, preferencialmente, à União  
organizar o ensino superior, aos Estados, o ensino  
médio e, aos Municípios, o ensino fundamental.  
§ 2o. - Os Estados, por lei complementar  
própria, definirão a transferência progressiva, em  
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prazo máximo de cinco anos, do ensino fundamental  
aos Municípios."  
Acrescente-se, ao artigo 378, o seguinte parágrafo:  
" § 5o. - A União e os Estados farão constar  
de seus orçamentos, recursos suplementares  
necessários destinados aos Municípios,  
responsáveis por funcionamento e  
manutenção do ensino fundamental." 
Justificativa: 
A presente proposta por certo será profundamente analisada e, por assim ser, não faltará 
entendimento para observar-se que nela se agasalha a mais pacífica e eficiente revolução 
educacional Prospecção se faça e entender-se-á que nada valerá injeta percentuais de receita bruta 
ou tributária no ensino, se este continuar na mesma esclerosada situação de hoje.  
A descentralização se impõe, porque a mera observação e as atualizadas pesquisas assim indicam. 
Daí, que voltarmos a esta tese para o ensino, agora mais claras pela fase dos trabalhos da 
Constituinte, para suplicar uma oportunidade de aquinhoarmos o povo brasileiro com uma 
oportunidade séria, de mudanças estruturais na educação. 
A apregoada autonomia dos Municípios, enquanto não residir em situações reais, será esse eterno 
engodo que confunde autonomia com variações de montante financeiro.  
Os Municípios hoje são peças representativas que devendo ser a primeira vez, são, na realidade, a 
última. As decisões nascem às avessas vão do particular para o geral. Com esta proposta lança-se à 
germinação, a almejada autonomia municipal.  
Propomos, pedimos a aguardamos.   
Parecer:   
   A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá recursos 
financeiros para a execução do previsto na presente Emenda.  
O conteúdo referente a recurso destinado a educação já está agasalhado no presente Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15892 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 378. 
Justificativa: 
A centralização das universidades públicas sob a responsabilidade da União corresponde a uma 
situação de fato, mas não necessariamente aquilo que se poderia desejar do ponto de vista da 
autonomia, eficiência e adaptabilidade da instituição universitária às condições locais. É 
inconveniente, portanto, cristalizar a situação existente, herdada do passado, na nova Constituição.  
Parecer:   
   A solicitação da presente Emenda foi acolhida.  
Pela aprovação. 
   
   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  
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Capítulos VII e III, respectivamente do Título IX,  
onde couberem:  
I - Da Família e Tutelas Especiais  
Art. A família terá direito à proteção dos  
poderes públicos que para tanto ampararão a  
infância, a adolescência e os idosos bem como a  
maternidade.  
Art. Será assegurada ao deficiente físico,  
na forma da lei, educação especial gratuita e  
assistência para sua reabilitação e inserção na  
vida econômica e social.  
Art. Haverá um sistema nacional de  
assistência às populações carentes e  
marginalizados, ao qual se associarão a comunidade  
e os poderes públicos.  
Art. A União protegerá as populações  
indígenas, dando o devido respeito a sua cultura e  
garantindo-lhes proteção às terras necessárias a  
sua vida, de acordo com seus usos e costumes.  
Art. O Estado, na forma da lei, se empenhará  
para propiciar a todos, existência digna, moradia  
adequada, acesso à cultura e para que gozem dos  
benefícios da civilização e do progresso.  
Art. É dever dos poderes públicos e proteção  
à cultura e ao meio ambiente.  
Art. Ficam sob a proteção dos poderes  
públicos os documentos, as obras e os locais de  
valor histórico ou artístico, os monumentos e as  
paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas  
arqueológicas e o meio ambiente.  
§ Único. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão fazer o tombamento  
de bens de interesse histórico e cultural,  
mediante indenização justa.  
Art. É dever dos poderes públicos amparar e  
estimular a ciência e a tecnologia.  
Art. A comunicação social será integrada num  
sistema, na forma da lei, observados as seguintes  
normas:  
I - concessão pela União do uso de frequência  
de rádio e televisão, comercial ou educativa, bem  
como de retransmissão pública de transmissões de  
rádio e televisão obtidas por via de satélite;  
II - proibição de monopólios de exploração;  
III - proibição da propriedade de empresas  
que explorem os serviços de rádio e televisão ou  
editem jornais, revistas e periódicos, a  
estrangeiros ou a sociedades controladas por  
estrangeiros;  
IV - administração e orientação intelectual  
das empresas mencionadas no item anterior  
reservada a brasileiro;  
V - exigência de licitação para a atribuição  
de concessões.  
§ Único. A lei disporá sobre a cassação das  
concessões e sobre o direito à sua renovação  
compulsória.  
III - Da Educação  
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Art. A educação, inspirada no princípio da  
unidade nacional e nos ideais de igualdade,  
liberdade, solidariedade e respeito aos direitos  
humanos, é direito de todos e será dada no lar e  
na escola.  
Art. A educação é dever indeclinável do  
Estado, e dever também da família, das empresas e  
da comunidade em geral, cabendo a todos entrosar  
recursos e esforços para promovê-la e  
incentivá-la.  
§ 1o. O ensino será ministrado nos diferentes  
graus pelos Poderes Públicos, incumbindo  
prioritariamente aos Estados, ao Distrito Federal  
e aos Municípios assegurar a escolarização  
obrigatória, nos termos em que é definida no  
artigo 387, inciso I.  
§ 2o. Respeitadas as disposições legais, o  
ensino é livre à iniciativa particular, a qual  
merecerá o amparo técnico e financeiro do Poder  
Público, inclusive sob a forma de bolsas de  
estudo, quando satisfazer as exigências  
estabelecidas na legislação de diretrizes e bases,  
entre elas a idoneidade da instituição e seu  
efetivo empenho em dar atendimento ao aluno  
carente.  
§ 3o. As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas são obrigadas a manter gratuitamente o  
ensino de seus empregados e dos filhos destes  
entre os 7 e os 14 anos de idade, ou a concorrer  
para aquele fim mediante a contribuição do  
salário-educação, na forma que a lei estabelecer.  
§ 4o. As empresas comerciais e industriais  
são ainda obrigadas a assegurar, em cooperação,  
condições de aprendizagem aos seus trabalhadores  
menores, e a promover a qualificação de seu  
pessoal.  
§ 5o. Anualmente, a União aplicará nunca  
menos de 13%, e os Estados, o Distrito Federa e os  
Municípios, 25%, no mínimo, da respectiva receita,  
direta ou derivada, resultante de impostos, na  
manutenção e no desenvolvimento do ensino, sendo  
que nos Municípios a parcela correspondente a 50%,  
no mínimo, de sua receita direta de impostos será  
reservada ao ensino obrigatório e ao pré-escolar.  
Art. Os Estados e o Distrito Federal  
organizarão os seus sistemas de ensino, e a União  
os dos Territórios.  
§ 1o. A União prestará assistência técnica e  
financeira aos Estados e ao Distrito Federal para  
o desenvolvimento de seus sistemas de ensino,  
particularmente para o de ensino obrigatório.  
§ 2o. A União organizará o sistema de ensino  
federal, que terá caráter supletivo e se estenderá  
por todo o País nos estritos limites das deficiências locais.  
§ 3o. Cada sistema de ensino terá,  
obrigatoriamente, serviços de assistência  
educacional que assegurem aos alunos carentes  
condições de eficiência escolar.  
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§ 4o. Haverá um Conselho Federal e, ainda,  
Conselhos Estaduais de Educação, cuja composição e  
competência serão definidos na legislação de  
diretrizes e bases.  
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.  
Art. O provimento efetivo dos cargos  
iniciais e finais da carreira do magistério  
far-se-á sempre, no ensino oficial, mediante  
concurso público de títulos e provas.  
Art. Ao magistério assegurar-se-á  
remuneração condigna, obedecidos os princípios e  
normas que venham a ser estabelecidos pela  
legislação de diretrizes e bases.  
Art. Os sistemas de ensino promoverão e  
estimularão a pluralidade e a diversificação das  
ofertas educacionais, tanto no ensino público  
quanto no particular.  
Art. As universidades organizadas, quando  
públicas, sob a forma de fundações ou de  
autarquias de regime especial, e quando  
particulares sob a forma de fundações ou de  
associações, gozarão de autonomia, na forma da lei  
e de seus estatutos.  
§ 1o. As universidades públicas terão  
consignadas, no orçamento geral da União, dos  
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,  
conforme o caso, sob a forma de dotações globais,  
os recursos que lhes forem destinados, e prestarão  
contas anualmente do exercício financeiro ao  
Tribunal de Contas competente. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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:16268 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O § 4o. do artigo 378 do Projeto de  
Constituição deve ter a seguinte redação:  
§ 4o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e pré-escolar estiverem  
plenamente atendidas. 
Justificativa: 
A emenda visa tornar explicita os deveres do Município para com o ensino pré-escolar.  
Parecer:   
A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasileira está a exigir o cumprimento do 
atendimento do ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo não haverá  
recursos financeiros para a execução do previsto na presente Emenda. 
   
   EMENDA:17048 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização.  
Dê-se nova redação aos artigos 371 a 375 e  
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suprimam-se os artigos 376 a 382, renumerando-se os  
demais:  
"Art. 371. O ensino é dever do poder público,  
devendo ser prestado de forma gratuita em todos os  
níveis.  
§ 1o. O ensino será obrigatório dos 6 aos 16 anos  
§ 2o. A gratuidade do ensino abrange a do  
material escolar e da alimentação básica  
indispensáveis.  
§ 3o. A União aplicará anualmente não menos  
de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios não menos de 25% das suas receitas na  
manutenção e desenvolvimento das atividades de  
ensino.  
Art. 372. O poder público manterá creches e  
escolas maternais destinadas a menores de seis  
anos de idade.  
Art. 373. O ensino poderá ser prestado, em  
caráter excepcional, por fundações ou por  
associações sem fins lucrativos, devidamente  
registradas até um ano antes da entrada em vigor  
desta Constituição, na qualidade de  
concessionárias de serviço público, pelo prazo de  
dez anos a contar da promulgação desta Carta,  
findo o qual o ensino será exclusivamente público  
e gratuito, nos termos dos artigos 371 e 372.  
§ 1o. Para a efetuação das concessões de  
serviço educacional é dispensável a realização de  
licitação.  
§ 2o. As pessoas que, na forma deste artigo,  
prestarem serviços educacionais não receberão  
qualquer auxílio financeiro ou subsídios das  
pessoas governamentais.  
Art. 374. O provimento dos cargos inicial e  
final das carreiras, no magistério oficial em  
todos os graus e no magistério privado superior,  
dependerá de aprovação em curso público de provas  
e títulos.  
Art. 375. Compete à União elaborar o plano  
nacional de educação, prevendo a participação  
harmônica da União, dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, no sistema nacional de  
educação, em todos os níveis.  
Parágrafo único. A elaboração do plano  
nacional de educação contará com a participação de  
representantes da comunidade, na forma da lei." 
Justificativa: 
Trata-se de disciplinar de forma abrangente, no campo de ordem social, a matéria constitucional 
relacionada ao tema da educação, objetivando-se, fundamentalmente, a exclusividade do ensino 
público, gratuito, universal e gerido de maneira democrática.  
Parecer:   
   Trata-se de enunciado de grande importância para a política educacional.  
Deve ser acolhido com as ressalvas infraconstitucionais.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17720 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, aos seguintes artigos do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 371. - A educação, direito de cada um, é  
dever do Estado, constituindo-se prioridade máxima  
nos "Planos de Metas" do Executivo Federal,  
Estadual e Municipal.  
Parágrafo único. - A educação será promovida,  
incentivada e garantida pelo Estado, 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 a todas as  
formas de preconceito e de discriminação.  
Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
público efetivar-se-á mediante a garantia de:  
I - ensino fundamental, de pré-escolar a 8a.  
série, obrigatório e gratuito, com duração mínima  
de nove anos, a partir dos seis anos de idade,  
permitida a matrícula a partir dos cinco anos,  
extensivo aos que a este não tiveram acesso na  
idade própria;  
II - extensão do ensino obrigatório e gratuito;  
III - atendimento pedagógico para crianças  
até cinco anos;  
IV - atendimento especializado e gratuito aos  
portadores de deficiências e aos superdotados, em  
todos os níveis de ensino, garantida a assistência  
e o acompanhamento especializados;  
V - ............................  
VI - ...........................  
VII - auxílio suplementar ao ensino público  
fundamental, através de programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica.  
Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será  
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.  
Art. 378 - ..................................  
Parágrafo 1o. - .............................  
Parágrafo 2o. - Compete aos Estados e  
Municípios, através de lei complementar estadual,  
organizar e oferecer o ensino básico e médio,  
priorizando os cursos de formação de professores  
para atuação à nível do ensino fundamental de pré-escolar  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 115  

 

à 4a. série.  
Art. 380. - O Poder Público assegurará  
recursos financeiros para a manutenção e  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino, tendo  
como base padrões de qualidade e custos por  
excelência, definidos nos termos da lei.  
Parágrafo 1o. - Para assegurar os padrões de  
qualidade de ensino, a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios deverão garantir  
recursos financeiros necessários à remuneração  
condigna aos profissionais da educação, em todos  
os níveis, de acordo com os princípios  
estabelecidos na alínea V, do artigo 372.  
Parágrafo 2o. - Sempre que as dotações do  
Município e do Estado forem insuficientes para  
atingir os padrões a que se refere o "caput" deste  
artigo, a diferença será coberta com recursos  
transferidos através de fundos específicos,  
respectivamente, pelo Estado e pela União.  
Art. 381. - As verbas públicas serão  
prioritariamente destinadas às Escolas Públicas,  
podendo, atendidas plenamente as necessidades do  
ensino oficial, nas condições da lei e em casos  
excepcionais, ser dirigidas a escolas  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias desde  
que:  
I - .........................  
II - ........................  
Art. 383. - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
dos filhos de seus empregados a partir dos seis  
anos de idade, devendo, para isto, contribuir com  
o salário-educação, na forma da lei.  
Art. 384. - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são obrigadas a assegurar  
a capacitação profissional de seus trabalhadores,  
inclusive a aprendizagem dos menores, em  
cooperação com o Poder Público, com associações  
empresariais e trabalhistas e com sindicatos.  
Art. 385. - .................................  
Parágrafo único. - ..........................  
I - ..........................  
II - .........................  
III - ........................  
IV - ........................  
V - .........................  
VI - ........................  
VII - preservação e desenvolvimento do idioma  
oficial em suas raízes, bem como das línguas  
indígenas e dos distintos falares brasileiros;  
VIII - preservação e ampliação da função  
predominantemente cultural dos meios de  
comunicação social, resguardando a sua condição de  
fator educacional e seu uso democrático;  
IX - assegurar o uso da censura como fator de  
preservação do social, da cultura e da educação do  
povo brasileiro;  
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X - intercâmbio cultural, interno e externo.  
Art. 386. - .....................  
Parágrafo 1o. - O Estado estimulará e proverá  
a criação e aprimoramento de tecnologias para  
fabricação nacional de equipamentos, instrumentos  
e insumos necessários à produção cultural do país.  
Parágrafo 2o. - ...................  
Art. 388. - Constituem patrimônio cultural  
brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,  
portadores de referência às identidades, à ação e  
à memória dos diferentes grupos e classes  
formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas  
as formas de expressão, os modos de fazer e de  
viver; as criações científicas, artísticas e  
tecnológicas; as obras, objetos, documentos,  
edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor  
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,  
ecológico e científico.  
Parágrafo único. - O Estado protegerá, em sua  
integridade e desenvolvimento, o patrimônio  
ecológico e material, o patrimônio e as  
manifestações da cultura popular, das culturas  
indígenas, das de origem africana e dos vários  
grupos imigrantes que participam do processo  
civilizatório brasileiro.  
Art. 389. - Compete ao Poder Público,  
respaldado por Conselhos representativos da  
sociedade civil, promover e apoiar o  
desenvolvimento e a proteção do patrimônio  
ecológico e material, do patrimônio cultural  
brasileiro, através de inventário sistemático,  
registro, vigilância, tombamento, desapropriação,  
aquisição e de outras formas de acautelamento e  
preservação, assim como de sua valorização e  
difusão.  
Parágrafo único - A União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios destinarão  
anualmente recursos orçamentários para a proteção  
e difusão do patrimônio ecológico e material, do  
patrimônio cultural, assegurando prioritariamente:  
I - .........................................  
II - criação, manutenção e apoio ao  
funcionalismo de bibliotecas públicas, escolares e  
particulares, arquivos, museus, espaços cênicos,  
cinematográficos, audiográficos, vidiográficos e  
musicais, e outros espaços a que a coletividade  
atribua significado.  
Art. 390. - Os danos e ameaças contra o  
patrimônio ecológico, material, cultural e  
turístico serão punidos na forma da lei.  
Parágrafo 1o. - O direito de propriedade  
sobre bem do patrimônio ecológico e cultural será  
exercido em consonância com a sua função social.  
Parágrafo 2o. - Cabe a toda pessoa física ou  
jurídica a defesa do patrimônio ecológico,  
material, cultural e turístico do país.  
Parágrafo 3o. - Cabe ação popular nos casos  
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de emissão do Estado em relação à proteção do  
patrimônio ecológico, material cultural e turístico.  
Art. 392. - .......................  
I - ..........................  
II - .........................  
III - incentivo, provisão e proteção às  
manifestações desportivas de criação nacional.  
Art. 394. - Incumbe à União, aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios  
promover e divulgar o turismo como fator de  
desenvolvimento sócio-econômico e cultural. 
Justificativa: 
A presente emenda é contribuição da Associação do Magistério Municipal de Curitiba, através de 
grupo de trabalho designado para acompanhamento da Assembleia Nacional Constituinte. A 
preocupação foi a de assegurar formas para a melhoria de 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 da 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:17759 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 378 a seguinte  
redação:  
"Compete aos Estados e Municípios oferecer o  
ensino básico e médio." 
Justificativa: 
Este, o sentido da norma. Desnecessário se torna indicar formalidades (Lei Complementar?) que 
nada acrescentam à essência do que se pretende o ensino básico e o ensino médio devem ser 
oferecidos pelos Estados e Municípios.  
Parecer:   
   Com a nova redação dada ao artigo 378 sua Emenda foi parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:17798 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Altere-se a redação do § 4o. do Art. 378 para o seguinte:  
§ 4o. - Os municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades de  
educação pré-escolar e de ensino fundamental  
estiverem satisfatoriamente atendidas. 
Justificativa: 
O acréscimo da educação pré-escolar nesse parágrafo guarda coerência com o disposto no inciso III 
do Art. 373. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se conformar com a orientação predominante da Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:17965 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 378, a seguinte redação:  
Art. 378. ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior e o ensino  
técnico industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
Pretendemos com esta emenda, manter na esfera da União a responsabilidade pelo ensino técnico 
industrial e agrotecnico de nível médio.  
Os Estados e Municípios, segundo se contata cotidianamente, não possuem recursos suficientes 
para manter e desenvolver tal ensino no nível que vem sendo oferecido pelas escolas do Sistema 
Federal de Ensino.  
Se se concretizasse a transferência de responsabilidade para os Estados e Municípios, sem sombra 
de dúvida ocorreriam consideráveis prejuízos ao programa de ação em franco desenvolvimento pelas 
escolas federais, além de fatalmente trazer a estagnação do ensino técnico industrial e agortecnico, 
em um momento histórico da Nação brasileira, quando este ensino mais necessita de modernização 
e ampliação para atender às necessidades e os anseios de progresso da nossa sociedade.  
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. 
   
   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 Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social  
a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
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Capítulo I  
Dos Direitos Sociais  
[...] 
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  
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.  
Art. 210 - As universidades gozam, nos termos  
da lei, de autonomia, respeitada a  
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.  
Art. 211 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino, na forma  
da lei.  
Art. 212 - O Poder Público não subvencionará  
instituições de educação com fins lucrativos.  
Parágrafo Único - As instituições sem fins  
lucrativos poderão ser subvencionadas, desde que;  
a) reapliquem seus excedentes financeiros em  
educação; e  
b) prevejam a destinação de seu patrimônio a  
outras instituições da mesma natureza ou ao Poder  
Público, no caso de sua extinção.  
Art. 213 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são obrigadas a manter o  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
dos filhos de seus empregados entre os sete e os  
quatorze anos, ou a concorrer para aquele fim,  
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mediante contribuição do salário-educação, na  
forma que a lei estabelecer.  
Parágrafo Único - As empresas comerciais e  
industriais são ainda obrigadas a assegurar, em  
cooperação, condições de aprendizagem a seus  
trabalhadores menores e a promover o preparo de  
seu pessoal qualificado.  
Art. 214 - O amparo à cultura é dever do Estado.  
Parágrafo Único - Ficam sob a proteção  
especial do Poder Público os documentos, as obras  
e os locais de valor histórico ou artístico, os  
monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem  
como as jazidas arqueológicas.  
Art. 215 - A União legislará sobre desportos,  
dispensando tratamento diferenciado ao desporto  
profissional e não-profissional, obedecidos os  
seguintes princípios:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto à sua  
organização e funcionamento internos;  
II - amparo e promoção prioritária do  
desporto educacional, não profissional, e em casos  
específicos, do desporto de alto rendimento, além  
da instituição de benefícios fiscais para fomentar  
práticas desportivas formais e não formais, como  
direito de cada um; e  
III - proteção e incentivo aos desportos de criação nacional.  
Art. 216 - Compete à União, aos Estados, ao  
Distrito Federal e aos Municípios promover e  
divulgar o turismo como fator de desenvolvimento  
social e econômica, criando inclusive incentivos e  
benefícios fiscais para o setor.  
[...] 
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 
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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 
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 I  
Disposição geral  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Art. 199. A educação, direito de cada um e  
dever do Estado, será promovida e 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 a todas as formas de  
preconceito e de discriminação, inspirando-se nos  
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 idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas, com gratuidade do  
ensino público em todos os níveis;  
IV - valorização dos profissionais no ensino  
em todos os níveis, garantida a estruturação de  
carreira nacional, com concursos para início e fim  
de carreira, remuneração adequada, aposentadoria  
aos vinte e cinco anos de exercício do magistério,  
com proventos integrais, equivalentes aos que em  
qualquer época, venham a perceber os profissionais  
da educação da mesma categoria, padrão, postos ou  
graduação;  
V - superação das desigualdades e  
discriminações regionais, sociais, étnicas e  
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religiosas.  
Art. 200. - O dever do Estado com o ensino  
público efetivar-se-á mediante garantia de:  
I - ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, com duração mínima de oito anos, a  
partir do sete, permitida a matrícula a partir dos  
seis anos, extensivo aos que não lhe tiverem  
acesso na idade própria;  
II - extensão da gratuidade e obrigatoriedade,  
progressivamente, ao ensino médio;  
III - atendimento em creches e pré-escolas  
para crianças até seis anos de idade;  
IV - educação gratuita em todos os níveis de  
ensino para as pessoas portadoras de deficiência e  
os superdotados, sempre que possível em classe  
regulares, garantida a assistência e o  
acompanhamento especializado;  
V - acesso aos níveis mais elevados do  
ensino, da pesquisa científica e da criação  
artística, segundo a capacidade de cada um;  
VI - oferta de ensino noturno adequado às  
condições dos discentes, observada a qualidade do  
ensino e as situações sociais do educando;  
VII - auxílio suplementar ao ensino  
fundamental, através de programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica.  
§ 1o. - O acesso ao ensino obrigatório e  
gratuito é direito público subjetivo, acionável  
contra o Estado mediante mandato cominatório.  
§ 2o. - 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, residente no  
âmbito territorial de sua competência, tenha  
direito ao ensino fundamental obrigatório e  
gratuito, na escola pública ou, através de bolsas  
de estudos, na escola particular.  
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.  
Art. 202. As universidades gozam, nos termos  
da lei, de autonomia didático-científica,  
administrativa, econômica e financeira, observada  
a indissociabilidade do ensino, pesquisa e  
extensão, bem assim o padrão de qualidade  
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indispensável ao cumprimento do seu papel de  
agente da soberania cultural, científica,  
artística e tecnológica do País.  
Art. 203. A União, os Estados o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino primário e  
médio pelos Estados e Municípios.  
§ 1o. - A União propiciará o ensino  
superior, preferencialmente, enquanto a lei  
complementar disporá sobre o oferecimento de  
ensino primário e médio pelos Estados e  
Municípios.  
§ 2o. - A União organizará e financiará os  
sistemas de ensino dos Territórios e prestará  
assistência técnica e financeira aos Estados,  
Distrito Federal e Municípios, para o  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e  
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória.  
§ 3o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis quando as necessidades do ensino  
fundamental estiveram plenamente atendidas,  
aplicando a união, anualmente, nunca menos de  
dezoito por cento, no mínimo, da renda resultante  
de impostos, inclusive a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
§ 4o. - Para efeito do cumprimento do  
disposto no parágrafo anterior, serão considerados  
os sistemas de ensino federal, estadual e  
municipal, excluído o auxílio suplementar aos  
educandos.  
§ 5o. A repartição dos recursos públicos  
assegurará a prioridade de atendimento ao ensino  
obrigatório, nos termos do Plano Nacional da  
Educação.  
§ 6o. - É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em todas as escolas  
públicas.  
§ 7o. - 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  
em lei.  
§ 8o. - Sempre que as dotações do Município e  
do Estado forem insuficiente para atingir os  
padrões referidos neste artigo, a diferença será  
coberta com recursos transferidos, através de  
fundos específicos, respectivamente, pelo Estado e  
pela União.  
Art. 204. - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei e em casos excepcionais, ser  
dirigidas a escolas confessionais, filantrópicas  
ou comunitárias, desde que:  
I - provem finalidades não lucrativas e  
reapliquem excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra escola comunitária, filantrópica ou  
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confessional ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades.  
Art. 205 A lei definirá o Plano Nacional de  
Educação, de duração plurianual, visando a  
articulação ao desenvolvimento dos níveis de  
ensino e à integridade e à integração das ações do  
Poder Público, que conduza à erradicação do  
analfabetismo, universalização do atendimento  
escolar a melhoria da qualidade de ensino.  
§ 1o. - As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas são responsáveis pelo ensino  
fundamental gratuito de seus empregados e dos  
filhos de seus empregados, a partir dos sete anos  
de idade, devendo contribuir com o salário-  
educação, na forma da lei.  
§ 2o. - As empresas comerciais e industriais  
são obrigadas 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.  
Art. 206. O estado garantirá a cada um o  
pleno exercício dos direitos culturais, a  
participação igualitária no processo cultural e  
dará proteção, apoio e incentivo às ações de  
valorização, desenvolvimento e difusão da cultura,  
assegurados os seguintes princípios:  
I - liberação de criação, produção, prática e  
divulgação de valores e bens culturais, com livre  
acesso à informação e aos meios necessários à  
criação, produção e apropriação desse bens;  
II - reconhecimento e respeito às  
especificidades culturais dos universos e modos de  
vida da sociedade brasileira e recuperação,  
registro e difusão da memória social e do saber  
das coletividades;  
III - garantia da integridade e da autonomia  
das culturas brasileiras e adequação das políticas  
públicas e dos projetos governamentais e privados,  
às referências culturais e à dinâmica social das  
populações;  
IV - preservação e desenvolvimento do idioma  
oficial, das línguas indígenas e dos falares  
brasileiros, bem assim da função predominantemente  
cultural dos meios de comunicação social e seu uso  
democrático;  
V - intercâmbio cultural, interno e externo.  
§ 1o. - A lei estabelecerá prioridade,  
incentivos e vantagens para a produção e o  
conhecimento da arte e de outros bens e valores  
culturais brasileiros, especialmente quanto à  
formação e condições de trabalho de seus  
criadores, intérpretes, estudiosos e  
pesquisadores; a produção, circulação e divulgação  
de bens e valores culturais; ao exercício dos  
direitos de invenção, do autor, do intérprete e do tradutor.  
§ 2o. - O Estado estimulará a criação e o  
aperfeiçoamento de tecnologias para fabricação  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 125  

 

nacional de equipamentos, instrumentos e insumos  
necessários à produção cultural, garantido a  
ampliação e o aperfeiçoamento da regulamentação  
das profissões do setor de arte e espetáculos e  
diversões.  
§ 3o. - A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de dois por cento, e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios três por cento, no mínimo,  
da receita resultante de impostos, em atividades  
de proteção, apoio, estímulo e promoção das  
culturas brasileiras.  
Art. 207. Constituem patrimônio cultural  
brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,  
portadores de referências às identidades, à ação e  
à memória dos diferentes grupos e classes  
formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas  
as formas de expressão, os modos de fazer e viver;  
as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
as obras, objetos, documentos,  
edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor  
histórico, paisagístico, arqueológico, ecológico e  
científico.  
§ 1o. - O Estado protegerá, em sua integração e  
desenvolvimento, o patrimônio e as manifestações  
da cultura popular, das culturas indígenas e de  
origem africana e dos vários grupos integrantes do  
processo civilizatório brasileiro.  
§ 2o. - Compete ao Poder Público, respaldado  
por conselhos representativos da sociedade civil,  
promover e apoiar o desenvolvimento e a proteção  
do patrimônio cultural brasileiro, através de  
inventário sistemático, registro, vigilância,  
tombamento, desapropriação, aquisição e de outras  
formas de acautelamento e preservação, valorização  
e difusão.  
§ 3o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios destinarão, anualmente,  
recursos orçamentários para a proteção e difusão  
do patrimônio cultural, assegurando  
prioritariamente, a conservação e restauração dos  
bens tombados de sua propriedade e sob sua  
responsabilidade, bem como a criação, manutenção e  
apoio ao funcionamento de bibliotecas, arquivos,  
museus, espaços cênicos, cinematográficos,  
audigráficos, videográficos, musicais e outros a  
que a coletividade atribua significado.  
§ 4o. - Os danos e ameaças ao patrimônio  
turístico, cultural e artístico serão punidos na  
forma da lei e o direito de propriedade sobre bem  
do patrimônio exercido em consonância com a sua  
função social.  
§ 5o. - Toda pessoa física ou jurídica  
responde pela defesa do patrimônio artístico,  
cultural e turístico, cabendo ação popular nos  
casos de omissão do estado na sua proteção.  
Art. 208. São princípios de legislação esportiva:  
I - a destinação de recursos públicos para  
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amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
II - o respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações, quando à  
organização e funcionamento internos, com  
incentivo e proteção às manifestações desportivas  
de criação nacional.  
Parágrafo único. A lei assegurará benefícios  
fiscais e outros específicos para fomentar  
práticas desportivas formais e não formais, como  
direito de cada um.  
Art. 209. Incube à União, aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios  
promover e divulgar o turismo, como fator de  
desenvolvimento sócio-econômico, competindo ao  
Poder Público criar normas para esta atividade,  
inclusive incentivos e benefícios fiscais  
pertinentes.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
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:20171 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no § 4o., do art. 378, a educação  
pré-escolar, passando a ter a seguinte redação:  
Art. 378 - ...................... 
§ 4o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino, quando as necessidades  
do ensino fundamental e da educação pré-escolar  
estiverem plenamente atendidos. 
Justificativa: 
A educação pré-escolar deve ser oferecida preferencialmente pelos Municípios, da mesma forma que 
o ensino básico.  
O Município é a instância administrativa mais próxima que tem conhecimento mais pronto das 
necessidades das crianças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda da 
população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natural dessa demanda expressar-se junto 
à administração municipal. Mas é importante que se estabeleça a prioridade da educação pré-escolar 
imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar garantia de que não seja preterida por outros 
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níveis que não são, pela própria natureza de seus objetivos e conteúdo, como o médio e o superior, 
tão próprios para os Municípios.  
Parecer:   
   A competência preferencial dos Municípios no tocante ao 1o. grau é importante. Quanto à educação 
pré-escolar, somente se for instituída em caráter obrigatório.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20174 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: art. 378 § 2o.  
Inclua-se no § 2o. - Compete aos Estados e  
Municípios, através da lei complementar estadual,  
organizar e oferecer a educação pré-escolar e o  
ensino básico e médio. 
Justificativa: 
A educação da criança menor de 7 anos se constitui na primeira fase da educação, seguida do 
ensino básico e este, do médio. Se compete, preferencialmente, à União organizar e oferecer o 
ensino superior (art. 378 § 1°) e aos Estados e Municípios os demais níveis, não pode ser omitido o 
pré-escolar, do contrário ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art. 373, item IV, 
estabelece como dever do estado o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de até 6 
anos de idade.  
Parecer:   
   O princípio da desvinculação de competência, deve ser mantido. Quanto à inclusão da educação 
pré-escolar, parece-nos altamente desejável.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20537 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO III DO TÍTULO IX  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO III DO  
TÍTULO IX DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO RELATOR  
CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUINTE  
REDAÇÃO:  
Título IX  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Art. 161 - A educação é direito de cada um, e  
garanti-la é dever do Estado e faculdade da  
empresa privada, atendendo-se aos 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;  
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III - Pluralismo de idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
IV - Valorização dos profissionais de ensino  
em todos os níveis.  
§ 1o. - O Chefe do Executivo competente  
poderá ser responsabilizado por omissão, mediante  
ação civil pública, se não diligenciar para que  
as crianças em idade escolar, residente no âmbito  
territorial de sua competência, tenham acesso ao  
ensino fundamental obrigatório e gratuito.  
Art. 162 - As universidades gozam, nos termos  
da lei, de autonomia didática-científica,  
administrativa, econômica e financeira, obedecidos  
os seguintes princípios:  
I - Indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão;  
II - Padrão de qualidade, indispensável ao  
cumprimento do seu papel de agente de tradição  
cultural, científica, artística e tecnológica do País.  
Art. 163 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino, com  
observância da legislação básica de educação  
nacional.  
§ 1o. - A lei definirá o Plano Nacional de  
Educação, de duração plurianual, visando à  
articulação, ao desenvolvimento dos níveis de  
ensino e à integração das ações do Poder Público  
que conduzam à erradicação do analfabetismo,  
universalização do atendimento escolar e melhoria  
de qualidade do ensino.  
§ 2o. - O Estado estimulará a criação e o  
aprimoramento de tecnologias para fabricação  
nacional de equipamentos, instrumentos e insumos  
necessários à produção cultural do País.  
§ 3o. - O Estado protegerá, em sua  
integridade, o patrimônio e as manifestações da  
cultura popular, das culturas indígenas, das de  
origem africana e dos vários grupos imigrantes que  
participam do processo da civilização brasileira.  
Art. 165 - O ensino é livre para a iniciativa  
privada, que o ministrará sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fins de autorização,  
reconhecimento e credenciamento de cursos e  
supervisão da qualidade.  
§ 1o. - As empresas comerciais e industriais  
deverão assegurar a capacitação profissional dos  
seus trabalhadores, inclusive a aprendizagem dos  
menores, estimuladas pelo Poder Público, com a  
cooperação das associações empresariais e  
trabalhistas e dos sindicatos. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
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revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   A Emenda em questão foi em parte aproveitada no Substitutivo, ressaltando-se que, a redação por 
ele acolhida melhor atende aos reclamos atuais das áreas de Educação e Ensino.  
Pela aprovação parcial da Emenda. 
   
   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. - A Educação, baseada nos princípios da  
democracia, da liberdade de expressão, da  
soberania nacional e do respeito aos direitos  
humanos é um dos agentes do desenvolvimento da  
capacidade de elaboração e reflexão crítica da  
realidade, visando a preparação para o trabalho e  
a sustentação da vida.  
Art. - O ensino público, gratuito e laico em  
todos os níveis de escolaridade é direito de todos  
os cidadãos brasileiros, sem distinção de sexo,  
raça, idade, confissão religiosa, filiação  
política ou classe social.  
Parágrafo Único - É dever do Estado o  
provimento em todo o território nacional de vagas  
em número suficiente para atender à demanda.  
Art. - É livre a manifestação pública de  
pensamento e de informação. Sobre o ensino e a  
produção do saber não incidirão quaisquer  
imposições ou restrições de natureza filosófica,  
ideológica, religiosa ou política.  
Parágrafo Único - É proibida toda e qualquer  
forma de censura.  
Art. - O ensino de primeiro grau, com oito  
anos de duração, é obrigatório para todas as  
crianças a partir de sete anos de idade, visando  
propiciar formação básica comum indispensável a  
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todos.  
§ 1o. - Cabe aos Poderes Públicos a chamada à  
escola até, no mínimo, 14 anos.  
§ 2o. - é permitida a matrícula no primeiro  
grau a partir de seis anos de idade.  
§ 3o. - O ensino de primeiro grau e gratuito  
será também garantido aos jovens e adultos que na  
idade própria a ele não tiveram acesso.  
§ 4o. - A União assegurará, supletivamente,  
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios  
os meios necessários ao cumprimento da  
obrigatoriedade escolar na forma do caput deste  
artigo.  
Art. - O ensino de segundo grau constitui a  
segunda etapa do ensino básico e é direito de  
todos. Visa assegurar formação humanística,  
científica e tecnológica voltada para o  
desenvolvimento de uma consciência crítica em  
todas as modalidades de ensino em que se  
apresentar.  
Parágrafo Único - No segundo grau serão  
oferecidos cursos de:  
I - formação geral;  
II - caráter profissionalizante, em que a  
formação geral seja articulada com formação  
técnica de qualidade;  
III - formação de professores para as séries  
iniciais do 1o. grau e da pré-escola.  
Art. - As instituições de ensino e pesquisa  
brasileiras devem ter garantido um padrão de  
qualidade indispensável para que sejam capazes de  
cumprir seu papel de agente da soberania cultural,  
científica, artística e tecnológica do país,  
contribuindo para a melhoria das condições de  
vida, trabalho e participação da população brasileira.  
§ 1o. - As instituições de Ensino Superior  
terão plenamente garantida a sua autonomia  
pedagógica, científica, administrativa e financeira.  
§ 2o. - As Instituições de Ensino Superior  
brasileiras serão necessariamente orientadas pelo  
princípio da indissociabilidade do ensino, da  
pesquisa e da extensão.  
Art. - A formação mediante estágios deverá  
propiciar condições de aprendizagem condignas e  
compatíveis com cada área de especialização, na  
forma da lei.  
Art. - O Estado garantirá a todos o direito  
ao ensino público e gratuito através de programa  
sociais, devidamente orçamentados no seu setor  
específico, tais como:  
I - transporte, alimentação, material escolar  
e serviço médico-odontológico nas creches, pré-  
escolas e escolas de 1o. grau;  
II - bolsas de estudo a estudantes  
matriculados na rede oficial pública, quando a  
simples gratuidade não permitir que continuem seu  
aprendizado.  
Art. - Inclui-se na responsabilidade do  
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Estado na forma do artigo inicial:  
I - a oferta de creches para crianças de zero  
a três anos e ensino pré-escolar dos quatro aos  
seis anos;  
II - a garantia de educação especializada  
para os portadores de deficiências físicas,  
mentais e sensoriais em qualquer idade.  
Art. - O ensino, em qualquer nível, será  
obrigatoriamente ministrado na língua portuguesa,  
sendo assegurado aos indígenas o ensino também em  
sua língua nativa.  
Art. - Anualmente a União aplicará nunca  
menos de 13%, e os Estados, o Distrito Federal e  
os Municípios 25% no mínimo, da receita  
tributária, exclusivamente na manutenção e  
desenvolvimento dos sistemas oficiais de ensino,  
na forma da lei.  
§ 1o. - Para fins desse artigo excluem-se as  
escolas e centros de treinamento destinados a fins  
específicos e subordinados a Ministérios,  
Secretarias e empresas públicas, que não o  
Ministério da Educação.  
§ 2o. - É vedada a transferência de recursos  
públicos a estabelecimentos educacionais que não  
integrem os sistemas oficiais de ensino.  
Art. - Serão criados mecanismos de controle  
democrático da arrecadação e utilização dos  
recursos destinados à educação, assegurada a  
participação de estudantes, professores,  
funcionários, pais de alunos e representantes da  
comunidade científica e entidades da classe  
trabalhadora.  
Art. - As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas são obrigadas a recolher a contribuição  
do salário-educação, na forma da lei.  
Parágrafo Único - Os recursos do salário-  
educação destinam-se exclusivamente ao  
desenvolvimento do ensino público oficial de 1o.  
grau, vedado seu emprego para qualquer outro fim.  
Art. - Anualmente a União aplicará nunca  
menos de 2% do valor do Produto Interno Bruto em  
atividades de pesquisa científica e tecnológica  
desenvolvida no país.  
Art. - O Estado autorizará a existência de  
escolas particulares, desde que não recebam verbas  
públicas, que estejam segundo padrões de qualidade  
e que sejam subordinadas às normas ordenadoras da  
educação nacional.  
§ 1o. - A existência de escolas privadas  
estará condicionada à observância daquelas normas,  
à garantia aos professores e funcionários da  
estabilidade no emprego, de remuneração adequada,  
de carreira docente e técnico-funcional e da  
participação de alunos, professores e funcionários  
nos organismos de deliberação da instituição, bem  
como a garantia de que a instituição sustentará  
econômica e financeiramente o funcionamento da  
escola.  
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§ 2o. - Cabe aos Poderes Públicos assegurar,  
através da fiscalização, a observância permanente  
dessas normas e condições, sob pena de suspensão  
da autorização para o funcionamento, sem prejuízo  
das sanções cabíveis, na forma da lei.  
§ 3o. - Os estabelecimentos de ensino  
privado, em funcionamento na data de promulgação  
deste Ato, deverão ajustar-se aos dispositivos  
legais ou terão sua autorização de funcionamento  
suspensa, na forma da lei.  
Art. - Compete à União elaborar Plano  
Nacional de Educação prevendo a participação dos  
Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Art. - A lei regulamentará a responsabilidade  
dos Estados e Municípios na administração de seus  
sistemas de ensino e a participação da União com  
vistas a assegurar padrões de qualidade, na forma  
do artigo inicial.  
Art. - A lei regulamentará a participação da  
comunidade escolar (professores, estudantes,  
funcionários e pais), da comunidade científica e  
das entidades representativas da classe  
trabalhadora em organismos democraticamente  
constituídos para a definição e o controle da  
execução da política educacional em todos os  
níveis (federal, estadual e municipal).  
Art. - A gestão acadêmica, científica,  
administrativa e financeira de todas as  
instituições de ensino de todos os níveis e das  
instituições de pesquisa, além de todos os  
organismos públicos de financiamento de atividades  
de pesquisa, extensão, aperfeiçoamento de pessoal  
docente e desenvolvimento científico e tecnológico  
deverá ser democrática, conforme critérios  
públicos e transparentes.  
§ 1o. - A funções de direção e coordenação  
nas instituições de ensino em todos os níveis e  
nas instituições de pesquisa serão preenchidas  
através de eleições pela comunidade da instituição  
respectiva, sendo garantida a participação de  
todos os segmentos dessa comunidade.  
§ 2o. - A produção, a seleção, a edição e a  
distribuição de material didático sob a  
responsabilidade do poder público devem ser  
submetidas ao controle social e democrático da  
comunidade garantindo-se a representatividade dos  
diferentes pontos de vista, respeitadas as  
especificidades regionais e culturais.  
Art. - As normas de funcionamento e  
supervisão do ensino, fixadas em lei, visarão  
assegurar padrões de qualidade, na forma do artigo  
inicial.  
Art. - A lei estabelecerá em nível nacional,  
princípios básicos das carreiras do magistério  
público para os diferentes níveis de ensino,  
assegurando:  
I - provimento de cargos e funções mediantes  
concurso público de títulos e provas;  
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II - salários e condições dignas de trabalho  
e aperfeiçoamento profissional;  
III - estabilidade no emprego, seja qual for  
o regime jurídico;  
IV - aposentadoria com proventos integrais  
aos 25 anos de serviço;  
V - direito irrestrito à sindicalização;  
VI - condições para a elaboração e aplicação  
do estatuto do magistério municipal em todos os  
municípios que dispuserem de rede própria de  
ensino. Os municípios que não cumprirem o  
estabelecido serão punidos na forma da lei.  
Art. - Integram a receita de impostos dos  
Estados, Distrito Federal e Municípios os tributos  
diretamente arrecadados, bem como aqueles que lhes  
forem transferidos nos termos da lei.  
Art. - Os estabelecimentos privados de ensino  
não serão beneficiados por isenção fiscal de  
qualquer natureza, ficando sujeitos aos mesmos  
impostos que incidam sobre as atividades das  
demais empresas privadas.  
Art. - Os valores das receitas e das despesas  
dos Poderes Constituídos das esferas federal,  
estadual e municipal serão de domínio público no  
que respeita às suas diversas origens e  
finalidades, modos de arrecadação e formas de  
emprego.  
Parágrafo Único - A legislação complementar  
estabelecerá sanções para os casos de violação dos  
mandamentos Constitucionais relacionados nos  
artigos, itens e parágrafos deste capítulo." 
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 Constituinte 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 Estudante (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 Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24, do Regime Interno, para sua regular tramitação, meu 
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parecer é no sentido de que esta Comissão se manifesta 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  
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  
10o artigo  
Ensino ministrado na língua portuguesa e, aos indígenas, em sua língua nativa. Idêntico ao art. 375 
do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
11o 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.  
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Pela Rejeição  
12o artigo  
Prescreve a criação de mecanismos de controle democrático dos recursos destinados à educação. 
Matéria de lei ordinária.  
Pela Rejeição  
13o artigo e parágrafo Único  
Dispõe sobre a contribuição do salário-educação, à semelhança do art. 383 do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
14o 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  
15o 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  
16o 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  
17o 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. 
378 e parágrafos do Projeto.  
Pela prejudicialidade  
18o 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  
19o 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  
20o 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  
21o artigo  
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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  
22o artigo  
Diz respeito a matéria tributária, equivocamente lançada no capítulo da educação.  
Pela Rejeição  
23o 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  
24o 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:20833 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o § 5o. ao Artigo 279, do  
Projeto de Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, com a seguinte redação:  
"Art. 279. ................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ......................................  
§ 4o. ......................................  
§ 5o. Os sistemas de ensino terão,  
obrigatoriamente, que oferecer bolsas de estudos  
para os alunos carentes, na forma da lei." 
Justificativa: 
Os Poderes Públicos não podem desconhecer nem omitir a existência de alunos carentes que 
frequentam as escolas particulares, em virtude da falta de vagas nas escolas oficiais. 
Se o Projeto de Constituição consagra a democratização do acesso às escolas, isto é dever do 
Estado. E uma das formas de se colocar em prática esse preceito é o sistema de bolsas de estudos – 
já tradicional – e inserido em legislação anterior à presente Carta em elaboração.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, com adição de novos dispositivos ao artigo 279, explicitar as competências dos 
sistemas de ensino.  
A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor se 
situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
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   EMENDA:20912 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 279  
Ao art. 279 acrescente-se um parágrafo 5o,  
com a seguinte redação:  
Art. 279  
............................................  
§ 5o. Será obrigatório o ensino da  
Constituição do Brasil, de forma simplificada, nos  
últimos anos dos cursos de primeiro grau. 
Justificativa: 
No início do século, nos últimos anos dos cursos primários, eram ensinados, de forma simplificada, os 
princípios básicos da Constituição Brasileira. 
Visava-se, com isso, fazer com que aquele grande contingente de brasileiros, que não prossegue 
seus estudos após a fase básica, pudessem conhecer os seus direitos e deveres, bem como a 
organização política de seu país.  
Salientava JOÃO BARBALHO, na Constituição Federal Brasileira, 4ª ed., Livraria Francisco Alves, RJ, 
1913, pág. V: “Em nosso tempo e com o regime de governo que temos, é necessário que a escola 
ministre aos meninos certas indispensáveis noções da vida civil e política. Uma enorme maioria de 
seus alunos deixa-as para nunca mais receber ensino algum, e é de máximo interesse, importa muito 
à felicidade pública que se derramem na população noções exatas dos direitos e deveres cívicos, das 
relações e encargos que resultam da qualidade do cidadão e o conhecimento da organização 
governamental e política do estado (...) aqueles que, como cidadãos, tem que, como cidadãos, tem 
de, na qualidade de jurados, de eleitores, de funcionários políticos, tomar parte no governo de sua 
pátria, indispensavelmente devem possuir noções exatas desse governo”.  
Como essa situação permanece e, especialmente, na fase de redemocratização em que nos 
encontramos, o ensino obrigatório, de forma simplificada, da Constituição do Brasil, nos últimos anos 
dos cursos básicos, é matéria da mais suma importância, e que deve ser elevada a nível 
constitucional.  
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:20959 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 279, do Substitutivo  
do Relator, a seguinte preposição:  
Art. 279 - ..................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à união  
organizar e oferecer o ensino superior e o ensino  
técnico industrial e agro técnico de nível médio. 
Justificativa: 
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Pretendemos com esta emenda, manter na esfera da União a responsabilidade pelo ensino técnico 
industrial e agro técnico de nível médio.  
Os Estados e Municípios, segundo se contata cotidianamente, não possuem recursos suficientes 
para manter e desenvolver tal ensino no nível que vem sendo oferecido pelas escolas do Sistema 
Federal de Ensino.  
Se se concretizasse a transferência de responsabilidade para os Estados e Municípios, sem sombra 
de dúvida ocorreriam consideráveis prejuízos ao programa de ação em franco desenvolvimento pelas 
escolas federais, além de fatalmente trazer a estagnação do ensino técnico industrial e agro técnico, 
em um momento histórico da Nação brasileira, quando este ensino mais necessita de modernização 
e ampliação para atender às necessidades e os anseios de progresso da nossa sociedade.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a explicitação da competência preferencial da união na organização de seu 
sistema de ensino.  
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 nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21654 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 279 do Projeto de Constituição.  
Acrescente-se ao artigo 279 os seguintes  
parágrafos a serem numerados como §§ 1o. e 2o.,  
renumerando-se os demais:  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior.  
§ 2o. - Compete aos Estados e Municípios,  
através de lei complementar estadual, organizar e  
oferecer o ensino básico e médio. 
Justificativa: 
O volume de recursos dependidos pelos Estados às Universidades Estaduais e Faculdades Isoladas 
vem há muito se colocando com um dos principais fatores que contribuiu para as dificuldades 
financeiras por que estão passando os mesmos. O sentido dessa emenda seria o de dar competência 
a União de organizar e oferecer aos brasileiros o ensino superior, que além de garantir à educação, 
viria facilitar o Governo Estaduais, que usaria os recursos para aplicação no ensino básico, médio e 
em outros setores prioritários, como saúde, etc... 
Parecer:   
   A Emenda propõe a explicitação das competências preferenciais da união, dos estados e 
municípios na organização de seus sistemas de ensino.  
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 nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22244 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 279  
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Ao art. 279, acrescente-se um § 5o, com a seguinte redação:  
Art. 279 .........................  
§ 5o. - Será obrigatório o ensino da  
Constituição do Brasil, de forma simplificada, nos  
últimos anos dos cursos de primeiro grau. 
Justificativa: 
No início do século, nos últimos anos dos cursos primários, eram ensinados, de forma simplificada, os 
princípios básicos da Constituição Brasileira. 
Visava-se, com isso, fazer com que aquele grande contingente de brasileiros, que não prossegue 
seus estudos após a fase básica, pudessem conhecer os seus direitos e deveres, bem como a 
organização política de seu país.  
Salientava JOÃO BARBALHO, na Constituição Federal Brasileira, 4ª ed., Livraria Francisco Alves, RJ, 
1913, pág. V: “Em nosso tempo e com o regime de governo que temos, é necessário que a escola 
ministre aos meninos certas indispensáveis noções da vida civil e política. Uma enorme maioria de 
seus alunos deixa-as para nunca mais receber ensino algum, e é de máximo interesse, importa muito 
à felicidade pública que se derramem na população noções exatas dos direitos e deveres cívicos, das 
relações e encargos que resultam da qualidade do cidadão e o conhecimento da organização 
governamental e política do estado (...) aqueles que, como cidadãos, tem que, como cidadãos, tem 
de, na qualidade de jurados, de eleitores, de funcionários políticos, tomar parte no governo de sua 
pátria, indispensavelmente devem possuir noções exatas desse governo”.  
Como essa situação permanece e, especialmente, na fase de redemocratização em que nos 
encontramos, o ensino obrigatório, de forma simplificada, da Constituição do Brasil, nos últimos anos 
dos cursos básicos, é matéria da mais suma importância, e que deve ser elevada a nível 
constitucional.  
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:22405 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão  
de Sistematização  
Suprima-se o § 4o. do art. 279. 
Justificativa: 
Esse dispositivo veda a cobrança de taxas ou contribuições educacionais em todas as escolas 
públicas.  
Não se justifica transformar a gratuidade das escolas em preceito constitucional. Por outro lado, a 
amplitude de tal preceito é injusta, pois significa que toda a sociedade contribuirá, pelo pagamento de 
impostos, para a educação dos filhos de famílias abastadas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 4o. do artigo 279, tratando-se de matéria redundante e objeto 
da legislação infraconstitucional.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22882 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 279, § 1o.  
Suprima-se do § 1o. do art. 279 do Projeto de  
Constituição as expressões "os sistemas de ensino  
dos Territórios e". 
Justificativa: 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura do Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo politico-administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federação Brasileira. Considerando que o atual Projeto de 
Constituição, de forma justa, contempla os Territórios de Roraima e Amapá com a sua transformação 
em Estados Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da Federação Brasileira essa figura 
arbitrária de Território Federal.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da expressão "sistemas de ensino dos territórios", justificando ser a 
figura do território federal, esdrúxula, ditatorial e antijurídica.  
Pela rejeição nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23166 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- O § 2o. do artigo 279 do Substitutivo deve  
ter a seguinte redação:  
§ 2o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental e pré-escolar estiverem  
plenamente atendidas. 
Justificativa: 
A emenda visa tornar explícita os deveres do Município para como o ensino pré-escolar.  
Parecer:   
   A Emenda propõe o acréscimo do termo "pré-escolar" entre os deveres do município para com a 
educação.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23508 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 4o. do artigo 279  
Suprima-se o § 4o. do Artigo 279, do  
Substitutivo do Relator, 
Justificativa: 
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As instituições públicas de ensino seguem, rigorosamente, as determinações legais no 
desenvolvimento das atividades, respeitando perfeitamente a normatização do ensino e não vemos 
necessidade de a Constituição abrigar dispositivo que venha a coibir a cobrança de taxas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 4o. do artigo 279, tratando-se de matéria redundante e objeto 
da legislação infraconstitucional.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23628 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 279.  
Acrescente-se ao art. 279 do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição, o § 5o. com a  
seguinte redação:  
"Art. 279 - ........................ 
§ 5o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, sem  
prejuízo da atividade privada destinada a  
preservar a opção democrática entre a escola  
pública e a privada". 
Justificativa: 
É princípio democrático assegurar a livre opção entre o ensino público e o privado em todos os níveis. 
A estatização do ensino é o caminho mais direto de implantação de ideologias totalitárias.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, com adição de novos dispositivos ao artigo 279, explicitar as competências dos 
sistemas de ensino.  
A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor se 
situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23715 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 279 esta redação:  
Art. 279. A ministração do ensino de primeiro  
grau é obrigação do Município, o de segundo grau  
do Estado e o de nível superior da União. 
Justificativa: 
É preciso ter a coragem de definir as responsabilidades de cada esfera do poder no âmbito da 
educação. Não podemos continuar com a dispersão de recursos e de atividades hoje existentes. A 
aprovação desta emenda propiciará melhor desenvolvimento das práticas educacionais e trará 
resultados positivos para todo o alunado.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a explicitação das competências preferenciais da união, dos estados e 
municípios na organização de seus sistemas de ensino.  
A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
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ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição 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  
Capítulo I  
Disposição Geral  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Art. 199. A educação, direito de cada um e  
dever do Estado, será promovida e 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 a todas as formas de  
preconceito e de discriminação, inspirando-se nos  
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 idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas, com gratuidade do  
ensino público em todos os níveis;  
IV - valorização dos profissionais do ensino  
em todos os níveis, garantida a estruturação de  
carreira nacional, com concursos para início e fim  
de carreira, remuneração adequada, aposentadoria  
aos vinte e cinco anos de exercício do magistério,  
com proventos integrais, equivalentes aos que, em  
qualquer época, venha a perceber os profissionais  
da educação da mesma categoria, padrão, postos ou  
graduação;  
V - superação das desigualdades e  
discriminações regionais, sociais, étnicas e  
religiosas.  
Art. 200. O dever do Estado com o ensino  
público efetivar-se-á mediante garantia de:  
I - ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, com duração mínimo de oito anos, a  
partir dos sete, permitida a matrícula a partir  
dos seis anos, extensivo aos que não lhe tiverem  
acesso na idade própria;  
II - extensão da gratuidade e obrigatoriedade,  
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progressivamente, ao ensino médio;  
III - atendimento em creches e pré-escolas  
para crianças até seis anos de idade;  
IV - educação gratuita em todos os níveis de  
ensino para as pessoas portadoras de deficiência e  
os superdotados, sempre que possível em classes  
regulares, garantida a assistência e o  
acompanhamento especializado;  
V - acesso aos níveis mais elevados do  
ensino, da pesquisa científica e da criação  
artística, segundo a capacidade de cada um;  
VI - oferta de ensino noturno adequado às  
condições dos discentes, observada a qualidade do  
ensino e as situações sociais do educando;  
VII - auxílio suplementar ao ensino  
fundamental, através de programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica.  
§ 1o. O acesso ao ensino obrigatório e  
gratuito é direito público subjetivo, acionável  
contra o Estado mediante mandato cominatório.  
§ 2o. 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, residente no âmbito  
territorial de sua competência, tenha direito ao  
ensino fundamental obrigatório e gratuito, na  
escola pública ou, através de bolsas de estudo, na  
escola particular.  
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.  
Art. 202. As universidades gozam, nos termos  
da lei, de autonomia didático-científica,  
administrativa, econômica e financeira, observada  
a indissociabilidade do ensino, pesquisa e  
extensão, bem assim o padrão de qualidade  
indispensável ao cumprimento do seu papel de  
agente da soberania cultural, científica,  
artística e tecnológica do País.  
Art. 203. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino primário e  
médio pelos Estados e Municípios.  
§ 1o. A União propiciará o ensino superior,  
preferencialmente, enquanto a lei complementar  
disporá sobre o oferecimento do ensino primário e  
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médio pelos Estados e Municípios.  
§ 2o. A União organizará e financiará os  
sistemas de ensino dos Territórios e prestará  
assistência técnica e financeira aos Estados,  
Distrito Federal e Municípios, para o  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e  
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória.  
§ 3o. Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis quando as necessidades do ensino  
fundamental estiverem plenamente atendidas,  
aplicando a União, anualmente, nunca menos de  
dezoito por cento, no mínimo, da renda resultante  
de impostos, inclusive a proveniente de  
transferência, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
§ 4o. Para efeito do cumprimento do disposto  
no parágrafo anterior, serão considerados os  
sistemas de ensino federal, estadual e municipal,  
excluído o auxílio suplementar aos educandos.  
§ 5o. A repartição dos recursos públicos  
assegurará a prioridade de atendimento ao ensino  
obrigatório, nos termos do Plano Nacional da  
Educação.  
§ 6o. É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em todas as escolas  
públicas.  
§ 7o. 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  
em lei.  
§ 8o. Sempre que as dotações do Município e  
do Estado forem insuficientes para atingir os  
padrões referidos neste artigo, a diferença será  
coberta com recursos transferidos através de  
fundos específicos, respectivamente, pelo Estado e  
pela União.  
Art. 204. As verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, podendo, nas condições da lei  
e em casos excepcionais, ser dirigidas a escolas  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias,  
desde que:  
I - provem finalidades não lucrativas e  
realizem excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra escolar comunitária, filantrópica, ou  
confessional ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades.  
Parágrafo único. O Poder Público poderá  
destinar recursos às escolas da rede privada  
exclusivamente para custear a instrução de alunos  
pobres, através de bolsas de estudos.  
Art. 205. A lei definirá o Plano Nacional de  
Educação, de duração plurianual, visando a  
articulação ao desenvolvimento dos níveis de  
ensino e à integridade e à integração das ações do  
Poder Público, que conduza à erradicação do  
analfabetismo, universalização do atendimento  
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escolar e melhora da qualidade de ensino.  
§ 1o. As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamental  
gratuito de seus empregados e dos filhos de seus  
empregados, a partir dos sete anos de idade,  
devendo contribuir com o salário-educação, na  
forma da lei.  
§ 2o. As empresas comerciais e industriais  
são obrigadas 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.  
Art. 206. O Estado garantirá a cada um o  
pleno exercício dos direitos culturais, a  
participação igualitária no processo cultural e  
dará proteção, apoio e incentivo às ações de  
valorização, desenvolvimento e difusão da cultura,  
assegurados os seguintes princípios:  
I - liberação de criação produção, prática e  
divulgação de valores e bens culturais, com livre  
acesso à informação e aos meios necessários à  
criação, produção e apropriação desses bens;  
II - reconhecimento e respeito às  
especificidades culturais dos universos e modos de  
vida da sociedade brasileira e recuperação  
registro e difusão da memória social e do saber  
das coletividades;  
III - garantia da integridade e da autonomia  
das culturas brasileiras e adequação das políticas  
públicas e dos projetos governamentais e privados,  
às referências culturais e à dinâmica social das  
populações;  
IV - preservação e desenvolvimento do idioma  
oficial, das línguas indígenas e dos falares  
brasileiros, bem assim da função predominantemente  
cultural dos meios de comunicação social e seu uso  
democrático;  
V - Intercâmbio cultural, interno e externo.  
§ 1o. A lei estabelecerá prioridade,  
incentivos e vantagens para a produção e o  
conhecimento da arte e de outros bens e valores  
culturais brasileiros, especialmente quanto à  
formação e condições de trabalho de seus  
criadores, intérpretes, estudiosos e  
pesquisadores; à produção, circulação e divulgação  
de bens e valores culturais; ao exercício dos  
direitos de invenção, do autor, do intérprete e do  
tradutor.  
§ 2o. O Estado estimulará a criação e o  
aperfeiçoamento de tecnologias para fabricação  
nacional de equipamentos, instrumentos e insumos  
necessários à produção cultural, garantindo a  
ampliação e o aperfeiçoamento da regulamentação  
das profissões do setor de arte e espetáculos e  
diversões.  
§ 3o. A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
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Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por  
cento, no mínimo, da receita resultante de  
imposto, inclusive o proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
Art. 207. Constituem patrimônio cultural  
brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,  
portadores de referências às identidades, à ação e  
à memória dos diferentes grupos e classes  
formadores da sociedade brasileira, aí incluídas  
as formas de expressão, os modos de fazer e viver;  
as crianças científicas, artísticas e  
tecnológicas; as obras, objetos, documentos,  
edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor  
histórico, paisagístico, arqueológico, ecológico e  
científico.  
§ 1o. O Estado protegerá, em sua integração e  
desenvolvimento, o patrimônio e as manifestações  
da cultura popular, das culturas indígenas e de  
origem africana e dos vários grupos integrantes do  
processo civilizatório brasileiro.  
§ 2o. compete ao Poder Público, respaldado  
por conselhos representativos da sociedade civil,  
promover e apoiar o desenvolvimento e a proteção  
do patrimônio cultural brasileiro, através de  
inventário sistemático, registro, vigilância,  
tombamento, desapropriação, aquisição e de outras  
formas de acautelamento e preservação, valorização  
e difusão.  
§ 3o. A União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios destinarão, anualmente, recursos  
orçamentários para a proteção e difusão do  
patrimônio cultural, assegurando prioritariamente,  
a conservação e restauração dos bens tombados de  
sua propriedade e sob sua responsabilidade, bem  
como a criação, manutenção e apoio ao  
funcionamento de bibliotecas, arquivos, museus,  
espaços cênicos, cinematográficos, audiográficos,  
videográficos, musicais e outros a que a  
coletividade atribua significado.  
§ 4o. Os danos e ameaças ao patrimônio  
turístico, cultural e artístico serão punidos na  
formada lei e o direito de propriedade sobre bem  
do patrimônio cultural exercido em consonância  
com a sua função social.  
§ 5o. Toda pessoa física ou jurídica responde  
pela defesa do patrimônio artístico, cultural e  
turístico, cabendo ação popular nos casos de  
omissão do Estado na sua proteção.  
Art. 208. São princípios da legislação esportiva:  
I - a destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
II - o respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações, quanto à  
organização e funcionamento internos, com  
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incentivo e proteção às manifestações desportivas  
de criação nacional.  
Parágrafo único. A lei assegurará benefícios  
fiscais e outros específicos para fomentar  
práticas desportivas formais e não formais, com  
direito de cada um.  
Art. 209. Incumbe à União, aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios  
promover e divulgar o turismo, como fator de  
desenvolvimento sócio-econômico, competindo ao  
Poder Público criar normas para esta atividade,  
inclusive incentivos e benefícios fiscais  
pertinentes.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24320 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 279, § 1o.  
O § 1o. do art. 279, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 279 -................................  
..................................................  
§ 1o. - A União organizará e financiará os  
sistemas de ensino dos Territórios inclusive com a  
instalação de Universidade mediante autorização  
legislativa e o sistema Federal de Ensino, que  
terá caráter supletivo, nos limites das  
deficiências locais." 
Justificativa: 
Dentre as responsabilidades da União em relação à Educação, está a organização e o financiamento 
dos sistemas e ensino dos Territórios Federais, inclusive com a instalação das Universidades onde já 
exista autorização legislativa para tal, sendo esse o objetivo da presente emenda, que esperamos 
mereça aceitação por parte do relator do Projetor de Constituição.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para o § 1o. do artigo 279, explicitando, na organização e 
financiamento do sistema de ensino dos territórios, a instalação de universidades.  
A proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor se 
situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25018 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
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Texto:   
   Emenda (substitutiva) Título IX - Capítulo III  
Substitua-se, no § 2o. do art. 279, a  
expressão "fundamental" pela expressão "de  
primeiro grau". 
Justificativa: 
A expressão “ensino fundamental” já caiu em desuso. Hoje, sabidamente, usam-se, na legislação e 
na técnica educacional, as expressões “ensino de primeiro grau” e “ensino de segundo grau”.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a substituição da expressão " ensino fundamental " por "ensino de primeiro 
grau".  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25511 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Projeto de Constituição - Substitutivo do  
Relator (26-8-87).  
Artigo 274 - Inciso III  
Artigo 279 - § 4o.  
Dê-se nova redação ao inciso III do artigo  
274, e ao § 4o. do artigo 279:  
"Art. 274 ..................................  
III - gratuidade do ensino público no  
primeiro e segundo graus;  
..................................................  
"Art. 279 ..................................  
§ 4o. - É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em todas as escolas  
públicas de primeiro e segundo graus.  
.................................................. 
Justificativa: 
(Projeto da Comissão de Sistematização – Art. 274 – III e Art. 279 - § 4°).  
O ideal a ser alcançado é da gratuidade do ensino público em todos os níveis. Ocorre que os 
recursos disponíveis não são suficientes para tanto. Assim, considerando que a Constituição não 
deve conter normas que previamente já se sabe que não podem ser cumpridas, o direito à gratuidade 
deve ser assegurado apenas nas escolas de primeiro e segundo graus, o que não impede que a 
legislação ordinária, na medida das possibilidades, amplia esse direito ao ensino superior. 
Parecer:   
   Em relação à emenda proposta ao art. 274, III, o relator optou pela manutenção do texto original por 
entendê-lo mais abrangente.  
Em relação à emenda proposta ao art. 279, § 4o., ela foi prejudicada por ter sido retirado do 
Substitutivo, pelo Relator, o dispositivo citado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25669 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 149  

 

Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 279 os seguintes §§ 5o. e 6o.  
§ 5o. - A União prestará assistência técnica  
e financeira aos Estados, Distrito Federal,  
Territórios e Municípios para o desenvolvimento de  
seus sistemas de ensino e atendimento a  
escolaridade obrigatória.  
§ 6o. - Os Estados atuarão, prontamente, no  
ensino médio, sem prejuízo de oferta que garanta  
prosseguimento de estudo e atendimento supletivo  
do ensino fundamental. 
Justificativa: 
É necessário definir claramente as competências educacionais dos diversos níveis de Governo, para 
que, progressivamente, as responsabilidades da União, dos Estados e dos Municípios sejam 
assumidas, ao mesmo tempo que sejam evitadas as atividades concorrenciais do mesmo nível de 
ensino, que só tem prejudicado os resultados e corroído os recursos destinados à Educação.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, em novos parágrafos, a explicitação das competências dos vários sistemas na 
organização do ensino.  
Aprovada parcialmente a redação do § 5o., incorporado substancialmente ao § 1o. do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26438 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 279 do Substitutivo  
ao Projeto de Constituição, o seguinte § 5o.:  
"§ 5o. - Os recursos federais, estaduais e  
municipais destinados à Educação serão  
imediatamente repassados às Secretarias de  
Educação dos Municípios". 
Justificativa: 
Faz-se necessário o imediato repasse dos recursos financeiros destinados ao ensino, diretamente 
aos órgãos municipais de Educação, e não às Prefeituras, com o objetivo de assegurar a plena 
utilização desses montantes no setor, e de facilitar a fiscalização pelos Municípios interessados na 
melhoria do ensino.  
Parecer:   
   A Emenda propõe o repasse imediato de recursos às Secretarias de Educação dos Municípios.  
A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor se 
situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26513 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do Art. 279 do Substitutivo. 
Justificativa: 
O parágrafo supracitado colide com o item III do Art. 274, devendo portanto ser suprimido.  
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Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 4o. do artigo 279, tratando-se de matéria redundante e objeto 
da legislação infraconstitucional.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26963 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo ao Artigo 279 do  
Projeto de Constituição que será renumerado como  
Parágrafo 2o, com a seguinte redação:  
"§ 2o. - Os Estados organizarão os seus  
sistemas tendo em vista a integração regional dos  
diferentes níveis de ensino  
O parágrafo 2o. do projeto passa a ser o  
parágrafo 3o, e renumerem-se todos os demais a  
partir do parágrafo 3o. 
Justificativa: 
No panorama educacional brasileiro, as políticas traduzidas em projetos e metas mostram-se cada 
vez mais dispersas mesmo quando os planejamentos - sobretudo na área federal – determinem 
prioridades, revistas com crescente periodicidade.  
Para remediar o mal, procura-se muitas vezes a fórmula municipalista, no pressuposto de que a 
gestão municipal se desenvolve mais próxima dos problemas reais da comunidade, tornando-se mais 
fácil o diagnóstico de suas necessidade e carências. Esquece-se, porém, de fortalecer a Federação, 
deixando de atribuir aos Estados tarefas que fogem tanto do alcance da órbita municipal como do 
caráter eminentemente supletivo do sistema de ensino a cargo da União.  
A Emenda visa à explicitação de norma fundamental na Organização dos Sistemas Estaduais ou seja 
a integração regional dos diferentes níveis de ensino, condição sine qua non e critério para a 
otimização de seu desempenho. Trata-se de exigência que ultrapassa os horizontes meramente 
técnicos das enviesadas políticas educacionais da União, pois o que se pretende, para cada Unidade 
da Federação, é o desenvolvimento harmonioso do ensino como um todo e o respeito a suas 
características regionais.  
É chegada, portanto, a hora de redimensionar constitucionalmente os países das várias instâncias 
administrativas do Poder Público, com relação também à Educação, devolvendo aos Estados suas 
reais prerrogativas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe o acréscimo de mais um parágrafo ao artigo 279, onde se explicite o papel dos 
estados na integração regional dos diferentes níveis de ensino.  
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:28244 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   O § 4o. do Art. 279 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização deve ter a seguinte redação:  
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"Art. 279 ......................... 
§ 4o. - É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais nas escolas públicas,  
exceto as de ensino superior". 
Justificativa: 
O parágrafo cuja alteração se propõe estabelece a gratuidade do ensino público em todos os níveis. 
Num País onde o analfabetismo ainda predomina é imperioso prestigiar fundamentalmente o ensino 
básico, concentrando nesse nível os escassos recursos disponíveis. Em regra, as pessoas que têm 
acesso ao ensino superior gratuito são exatamente àquelas que possuem condições de pagar seus 
estudos. Os recursos aí economizados poderiam beneficiar um maior número de pessoas carentes 
de ensino básico. Isso não importa, como consequência, que os estudantes pobres fiquem impedidos 
de cursar a Universidade, pois, mediante sistema de bolsa de estudo, oferecidas àqueles que 
comprovem sua incapacidade financeira, é possível contornar facilmente essa dificuldade.  
Parecer:   
   A Emenda propõe alteração do § 4o. do artigo 279, retirando a proibição da cobrança de taxas ou 
contribuições nas escolas públicas de ensino superior.  
Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Relator, a Emenda fica prejudicada. 
   
   EMENDA:28474 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente artigo imediatamente posterior ao  
de no. 282, renumerando os demais com a seguinte  
redação:  
Art. 282. - .................................  
Art. - "A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, com a participação  
de um Conselho representativo da sociedade  
civil formado de acordo com a lei,  
organizarão os seus sistemas de ensino, com  
observância da legislação da educação nacional." 
Justificativa: 
A política educacional brasileira não pode ficar unicamente nas mãos dos técnicos e burocratas da 
União, Estados e Distrito Federal e Municípios. Por isso, propomos para a democratização do ensino 
no Brasil, a formação de um Conselho representativo dos mais diversos segmentos da sociedade 
civil, a ser definido em lei, que participaria na elaboração e fiscalização da política educacional em 
todos os níveis.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28782 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 279, TÍTULO IX,  
CAPÍTULO III  
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No artigo 279 do Título IX, Capítulo III, DA  
EDUCAÇÃO E CULTURA, acrescente-se o § 5o.:  
§ 5o. - É dever da União a manutenção e  
expansão do Ensino Superior público, gratuito e de  
boa qualidade, a nível de graduação e pós-  
graduação, cabendo ao Distrito Federal, Estados e  
Municípios os encargos educacionais os demais  
níveis de ensino. 
Justificativa: 
A definição de responsabilidades educacionais pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios é 
exigência indispensável a ser constante da Nova Constituição, para que a Educação possa de fato 
ser prioridade nacional.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, com adição de novos dispositivos ao artigo 279, explicitar as competências dos 
sistemas de ensino.  
A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor se 
situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28903 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO  
Suprima-se o § 4o. do art. 279. 
Justificativa: 
Estando consagrado no substitutivo o princípio de ensino público gratuito, o referido parágrafo 
constitui redundância. Qualquer dispositivo s obre a cobrança de taxas e contribuições pelas escolas 
deve ficar a cargo da legislação infraconstitucional, segundo as tradições do Direito brasileiro.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 4o. do artigo 279, tratando-se de matéria redundante e objeto 
da legislação infraconstitucional.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30685 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado - Acrescente-se ao  
parágrafo 5o. do Artigo 279 a seguinte redação:  
§ 5o. - A alimentação escolar não deve fazer  
parte do orçamento destinado à Educação. 
Justificativa: 
A alimentação escolar é de fundamental importância para grande parcela das crianças em idade 
escolar, sendo para muitas a principal refeição diária: todavia não deve ser o seu orçamento 
computado como verba necessária à educação para que não haja um mascaramento da verdadeira 
situação da educação no país.  
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Parecer:   
   A Emenda visa à exclusão da alimentação escolar do cômputo orçamentário vinculado à educação.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32169 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   -EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - ART. 279  
Acrescente-se ao Art. 279 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização os seguintes  
parágrafos:  
§ 5o. - Os municípios com mais de 50 mil  
habitantes deverão organizar Conselhos Municipais  
de Educação, aos quais caberá fiscalizar o ensino  
de 1o., 2o. e 3o. graus ministrados no território  
do município e exercer as demais atribuições que a  
lei vier a estabelecer.  
§ 6o. - Os Conselhos Municipais de Educação  
serão compostos de três a nove conselheiros,  
conforme as necessidades locais, sendo todos eles  
eleitos por voto direto e secreto, por ocasião das  
eleições para a Câmara Municipal. 
Justificativa: 
O distanciamento entre o ensino e a sociedade tem crescido na medida em que se sofisticam os 
sistemas de educação. É muito comum encontrarmos na comunidade as mais sérias queixas a 
respeito da falta de controle sobre a escola que a serve. Os estudantes e seus pais não dispõem de 
mecanismos que lhes garantam a merecida influência sobre currículos, programas, qualificação de 
professores, escolha de livros, aquisição de material didático e assim por diante. Na melhor das 
hipóteses, tais questões obedecem a regulamentações genéricas, partidas de órgãos federais ou 
estaduais que pouco conhecimento têm na realidade local e nenhuma relação mantem com a 
comunidade.  
Por essa razão julgamos conveniente não apenas a criação de Conselhos Municipais de Educação, 
eleitos por voto direto e secreto, como a atribuição, a esses novos órgãos de competência para 
fiscalizar o ensino dado em sua base territorial. Essa competência, que garantirá ao ensino e às 
instituições que o ministram a transparência necessária tanto em termos didáticos quanto financeiros, 
poderá ainda ser ampliada pela legislação ordinária.  
A aprovação dessa proposta garantirá as comunidades um ensino menos distante de suas realidades 
e, além disso, proporcionará um controle mais efetivo da aplicação de seus recursos.  
Parecer:   
   A sugestão contida na proposta de Emenda traz alguns desdobramentos que, na tradição jurídica 
brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32804 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o texto constante do Capítulo  
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III do Título IX do Projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela  
seguinte redação:  
Título IX  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Art. 221 - A educação, direito de todos, deve  
ser provida conjuntamente pelo Estado e a  
iniciativa privada, com a colaboração da família e  
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,  
atendendo-se aos 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 idéias e de instituições  
de ensino, pública e privada;  
IV - valorização dos profissionais de ensino  
em todos os níveis.  
Parágrafo Único - O chefe do Executivo  
competente poderá ser responsabilizado por  
omissão, mediante ação civil pública, se não  
diligenciar para que todas as cirandas com idade  
escolar, residente no âmbito territorial de sua  
competência, tenham acesso ao ensino fundamental  
obrigatório e gratuito.  
Art. 222 - Para a execução do previsto no  
artigo anterior, serão obedecidos os seguintes  
princípios:  
I - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar  
e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  
II - pluralismo de idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
III - gratuidade do ensino público;  
IV - valorização dos profissionais de ensino  
obedecidos padrões condignos de remuneração.  
Art. 223 - Na realização da política  
educacional, cabe ao Estado:  
I - garantir o ensino de primeiro grau,  
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.  
Parágrafo único - o acesso ao ensino  
obrigatório e gratuito é direito público  
subjetivo, acionável contra o Estado mediante  
mandato de injunção.  
Art. 224 - O ensino é livre à iniciativa  
privada, salvo para fins de autorização,  
reconhecimento e credenciamento de cursos e  
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supervisão da qualidade.  
Art. 225 - 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.  
Art. 226 - As universidades gozam de  
autonomia didático-científica, administrativa,  
econômica e financeira.  
Art. 227 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino.  
§ 1o. - A União organizará e financiará os  
sistemas de ensino dos Territórios e o Sistema  
Federal, que terá caráter supletivo, nos limites  
das deficiências locais.  
§ 2o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental estiverem plenamente atendidas.  
§ 3o. - A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioridade no atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, nos termos do  
Plano Nacional de Educação.  
§ 4o. - É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em todos as escolas  
públicas.  
Art. 228 - 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. 229 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei e em casos excepcionais, ser  
dirigidos a escolas confessionais, filantrópicas  
ou comunitárias, desde que:  
I - provem finalidades não lucrativas e  
reapliquem excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra escola comunitária, filantrópica ou  
confessional ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades.  
Parágrafo único - Os recursos públicos de que  
trata este artigo poderão, ainda, ser destinados a  
entidades de ensino cuja criação tenha sido  
autorizado por lei, desde que atendam os  
requisitos dos itens I e II deste artigo.  
Art. 230 - A lei definirá o plano nacional de  
educação, de duração plurianual, visando à  
articulação, ao desenvolvimento dos níveis de  
ensino 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. 231 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei.  
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Art. 232 - O Estado garantirá a cada um o  
pleno exercício dos direitos culturais, a  
participação igualitária no processo cultural e  
dará proteção, apoio e incentivo às ações de  
valorização, desenvolvimento e difusão da cultura.  
§ 1o. - Ficam sob a proteção especial do  
Poder Público os documentos, as obras e os locais  
de valor histórico ou artístico, os monumentos e  
as paisagens naturais e os conjuntos urbanos  
notáveis, bem como os sítios arqueológicos.  
§ 2o. - O Estado protegerá em sua integridade  
e desenvolvimento, as manifestações da cultura  
popular, das culturas indígenas, das de origem  
africana e das de outros grupos de participação  
do processo civilizatório brasileiro.  
§ 3o. - O direito de propriedade sobre bens  
do patrimônio cultural será exercido em  
consonância com a sua função social.  
§ 4o. - A lei estabelecerá incentivos para a  
produção e o conhecimento dos bens e valores  
culturais brasileiros.  
§ 5o. - É vedada a destinação de recursos  
públicos a entidades culturais de fins lucrativos.  
Art. 233 - Constituem patrimônio cultural  
brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,  
portadores de referência às identidades, à ação e  
à memória dos diferentes grupos e classes  
formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas  
as formas de expressão, os modos de fazer e de  
viver; as criações científicas, artísticas e  
tecnológicas; as obras, objetos, documentos,  
edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor  
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,  
ecológico e científico.  
Art. 234 - Incumbe ao Estado, em colaboração  
com as Escolas e Associações e coletividade  
desportivas, promover, estimular, orientar e  
apoiar a prática e a difusão da cultura física e  
do desporto.  
Art. 235 - A lei assegurará benefícios e  
outros específicos para fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, como direito de  
cada um.  
Art. 236 - Os orçamentos da União, dos  
Estados e dos Municípios destinarão um mínimo de  
dezoito por cento de seus recursos à educação. 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
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tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   A emenda em apreço propôs substitutivo integral para o capítulo III - da educação e cultura, ao 
proclamado objetivo de lapidar o texto do Projeto, depurá-lo a fim de, já despido das minúcias e 
imperfeições, se recomendar ao exame do Plenário.  
Constata-se, portanto, o declarado propósito de antecipar-se ao trabalho da sistematização final e ao 
do Relator, que, sob o mesmo pressuposto, ofereceu ao elevado juízo dos Srs. Constituintes o texto 
constante do Substitutivo, ao qual permanece fiel como melhor normativa de consenso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32982 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: art. 279  
Dê-se ao art. 279 a seguinte redação:  
Art. 279 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino.  
§ 1o. - A União organizará e financiará o  
Sistema de Ensino Federal e os dos Territórios e  
prestará assistência técnica e financeira aos  
Estados, Distrito Federal e Municípios para o  
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e  
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória.  
§ 2o. - Os Municípios atuarão  
prioritariamente no ensino fundamental e  
pré-escolar, sem prejuízo da oferta que garanta o  
prosseguimento dos estudos. 
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:   
   Os objetivos estão atendidos pela redação do Art. 279 e seus parágrafos. A modificação proposta é 
de caráter meramente formal.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:33062 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Introduzir um parágrafo ao art. 279,  
renumerando os demais.  
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Art. 279 - ..................................  
Parágrafo 1o. - Na organização do sistema  
de ensino a que se refere o presente artigo  
dar-se-á prioridade ao ensino técnico  
profissionalizante, de acordo com as carências e  
peculiaridades regionais. 
Justificativa: 
O sistema educacional tem sido sistematicamente dirigido, quer no 1° grau quer no 2°, como pré-
requisito para a formação superior, descuidando-se do ensino técnico profissionalizante de grande 
importância na demanda de mão-de-obra especializada.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, com o acréscimo de outro parágrafo ao artigo 279, a explicitação da prioridade 
do ensino técnico profissionalizante.  
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:33662 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa Ao art. 279, em que se  
substituirá a palavra "colaboração" por  
"cooperação", desta forma: "Art. 279 - A  
União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios organização, em regime de  
cooperação, os seus sistemas de ensino". 
Justificativa: 
Melhor é a expressão “cooperação” (que denota um envolvimento co-responsável e conscientemente 
empreendido) do que “colaboração” (que leva a pensar-se em atuação filantrópica ou por liberalidade 
ou de espirito de quem atua).  
Parecer:   
   A Emenda propõe alterar, no caput do artigo, a palavra "colaboração" por "cooperação".  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33718 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 4o. do art. 279 do  
Substitutivo do relator da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
O parágrafo em questão merece ser suprimido, a uma, por que não se concebe prestação de serviço 
público sem contrapartida de custo, devendo pagar por ela os que dispõem de meios econômicos 
para fazê-lo; a duas porque, prevalecendo o princípio da gratuidade, o dispositivo em questão se 
torna desnecessário, em face da norma geral prevista no inciso III do art. 274.  
De qualquer forma, trata-se de matéria a ser regulada por lei ordinária.  
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Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 4o. do artigo 279, tratando-se de matéria redundante e objeto 
da legislação infraconstitucional.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33723 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o atual Art. 279  
suprimindo lhes os parágrafos 3o. e 4o. e passando  
a numerá-lo como 278.  
"Art. 278 ............................ 
A União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios organizarão, em regime de colaboração,  
os seus sistemas de ensino.  
§ 1o. - A União organizará e financiará o  
Sistema de ensino Federal e os Territórios e  
prestará assistência técnica e financeira aos  
Estados, Distrito Federal e Municípios para o  
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e  
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória.  
§ 2o. - Os Municípios atuarão  
prioritariamente no ensino fundamental e  
pré-escolar, sem prejuízo da oferta que garanta o  
prosseguimento dos estudos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para todo o artigo 279, com ênfase para a prestação da 
assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios pela União,  
bem como para a prioridade do atendimento à escolaridade obrigatória sobretudo pelos Municípios.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   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 Assembléia 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 I  
Disposição Geral  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
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Art. 273 - 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. 274 - Para a execução do previsto no  
artigo anterior, serão obedecidos os seguintes princípios:  
I - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar  
e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  
II - pluralismo de idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
III - gratuidade do ensino público;  
IV - valorização dos profissionais de ensino  
obedecidos padrões condignos de remuneração,  
preferencialmente na rede de ensino regular.  
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.  
Art. 279 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino.  
§ 1o. - A União organizará e financiará os  
sistemas de ensino dos Territórios e o Sistema  
Federal, que terá caráter supletivo, nos limites  
das deficiências locais.  
§ 2o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental estiverem plenamente atendidas.  
§ 3o. - A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioridade no atendimento das  
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necessidades do ensino obrigatório, nos termos do  
Plano Nacional de Educação.  
Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo ser  
dirigidos às escolas confessionais, filantrópicas,  
comunitárias ou fundações, desde que:  
I - provem finalidades não lucrativas e  
apliquem seus excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra entidade educacional comunitária,  
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público,  
no caso de encerramento de suas atividades.  
Parágrafo único - Os recursos de que trata  
este artigo poderão, ainda, ser destinados a  
entidades de ensino cuja criação tenha sido  
autorizada por lei, desde que atendam os  
requisitos dos itens I e II deste artigo.  
Art. 282 - A lei definirá o plano nacional de  
educação, de duração plurianual, visando à  
articulação, ao desenvolvimento dos níveis de  
ensino e à integração das ações do Poder Público  
que conduzam à erradicação do analfabetismo,  
universalização do atendimento escolar e melhoria  
da qualidade do ensino.  
§ 1o. - O Congresso Nacional aprovará, no  
plano a que se refere o "caput", o percentual da  
receita resultante de impostos que, anualmente,  
será destinado pela União para a manutenção e o  
desenvolvimento da educação.  
§ 2o. - Os planos plurianuais estaduais  
definirão os percentuais que serão aplicados pelos  
Estados e seus respectivos Municípios.  
Art. 283 - O ensino público fundamental terá  
como fonte adicional de financiamento a  
contribuição social do salário-educação, a ser  
recolhida pelas empresas, na forma da lei.  
Art. 284 - O Estado garantirá a cada um o  
pleno exercício dos direitos culturais, a  
participação igualitária no processo cultural e  
dará proteção, apoio e incentivo às ações de  
valorização, desenvolvimento e difusão da cultura.  
§ 1o. - Ficam sob a proteção especial do  
Poder Público os documentos, as obras e os locais  
de valor histórico ou artístico, os monumentos e  
as paisagens naturais e os conjuntos urbanos  
notáveis, bem como os sítios arqueológicos.  
§ 2o. - O Estado protegerá em sua integridade  
e desenvolvimento, as manifestações da cultura  
popular, das culturas indígenas, das de origem  
africana e das de outros grupos que participam do  
processo civilizatório brasileiro.  
§ 3o. - O direito de propriedade sobre bens  
do patrimônio cultural será exercido em  
consonância com a sua função social.  
§ 4o. - A lei estabelecerá incentivos para a  
produção e o conhecimento dos bens e valores  
culturais brasileiros.  
§ 5o. - É vedada a destinação de recursos  
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públicos a entidades culturais de fins lucrativos.  
Art. 285 - Constituem patrimônio cultural  
brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,  
portadores de referência às identidades, à ação e  
à memória dos diferentes grupos e classes  
formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas  
as formas de expressão, os modos de fazer e de  
viver; as criações científicas, artísticas e  
tecnológicas; as obras, objetos, documentos,  
edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor  
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,  
ecológico e científico.  
Art. 286 - Incumbe ao Estado, em colaboração  
com as Escolas e Associações e coletividades  
desportivas, promover, estimular, orientar e  
apoiar a prática e a difusão da cultura física e  
do desporto.  
Art. 287 - A lei assegurará benefícios e  
outros incentivos para fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, como direito de  
cada um.  
[...] 
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 a técnica legislativa, aos termos dos debates e acordos 
efetuados tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34809 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 279, a seguinte redação:  
"§ 2o. - Os municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
fundamental estiverem plenamente atendidas." 
Justificativa: 
Redação aprimorada. 
Parecer:   
   A Emenda propõe o aprimoramento da redação do § 2o. do artigo 279.  
Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34810 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do art. 279. 
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Justificativa: 
Matéria de legislação complementar.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 4o. do artigo 279, tratando-se de matéria redundante e objeto 
da legislação infraconstitucional.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34811 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no § 3o. in fine, do artigo 279, a seguinte expressão:  
§ 3o. - ..., como definido pelo Conselho  
Federal de Educação. 
Justificativa: 
Redação mais objetiva.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a inclusão do complemento "como definido pelo Conselho Federal de Educação" 
no § 3o. do artigo 279.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:35033 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do art. 279 do  
Substitutivo do Projeto de Constituição.  
Justificativa: 
Deve ser suprimido o § 4° pois é viável o dispositivo, por melhor que seja a intenção do legislador 
constituinte. É utopia um ensino de 2° e 3° graus, mesmo em escola pública, sem a cobrança de 
taxas ou contribuições educacionais.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 4o. do artigo 279, tratando-se de matéria redundante e objeto 
da legislação infraconstitucional.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:01321 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 244  
Acrescente-se ao Art. 244 os seguintes  
parágrafos:  
§ 3 - Os Municípios com mais de 50 mil  
habitantes deverão organizar Conselhos Municipais  
de Educação, aos quais caberá fiscalizar o ensino  
de 1, 2 e 3 graus ministrados no território do  
município e exercer as demais atribuições que a  
lei vier a estabelecer.  
§ 4 - Os Conselhos Municipais de Educação  
serão compostos de três a nove conselheiros,  
conforme as necessidades locais, sendo todos eles  
eleitos por voto direto e secreto, por ocasião das  
eleições para a Câmara Municipal. 
Justificativa: 
O distanciamento entre o ensino e a sociedade tem crescido na medida em que se sofisticam os 
sistemas de educação. É muito comum encontrarmos na comunidade as mais sérias queixas a 
respeito da falta de controle sobre a escola que a serve. Os estudantes e seus pais não dispõem de 
mecanismos que lhes garantam a merecida influência sobre currículos, programas, qualificação de 
professores, escolha de livros, aquisição de material didático e assim por diante. Na melhor das 
hipóteses, tais questões obedecem a regulamentações genéricas, partidas de órgãos federais ou 
estaduais que pouco conhecimento têm na realidade local e nenhuma relação mantem com a 
comunidade.  
Por essa razão julgamos conveniente não apenas a criação de Conselhos Municipais de Educação, 
eleitos por voto direto e secreto, como a atribuição, a esses novos órgãos de competência para 
fiscalizar o ensino dado em sua base territorial. Essa competência, que garantirá ao ensino e às 
instituições que o ministram a transparência necessária tanto em termos didáticos quanto financeiros, 
poderá ainda ser ampliada pela legislação ordinária.  
A aprovação dessa proposta garantirá as comunidades um ensino menos distante de suas realidades 
e, além disso, proporcionará um controle mais efetivo da aplicação de seus recursos.  
Parecer:   
   A Emenda propõe acréscimo de dois parágrafos Art. 244 do Projeto de Constituição (A), dispondo 
que os municípios com mais de 50 mil habitantes deverão organizar conselhos municipais de 
Educação, composto de três a nove conselheiros, eleitos por voto direto e secreto, por ocasião das 
eleições para a Câmara Municipal, aos quais caberá fiscalizar o ensino de 1o., 2o. e 3o. graus 
ministrados nos municípios e exercer as atribuições que a Lei vier a estabelecer.  
Embora concordemos com os argumentos que fundamentam a proposição, entendemos que a 
matéria, pela sua natureza, será melhor especificada como objeto de Legislação Ordinária.  
Pela rejeição de Emenda. 
   
   EMENDA:01442 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 244 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo, remunerando-se  
os demais:  
§ - Compete a União a responsabilidade  
financeira de 50% (cinquenta por cento) das  
despesas com a manutenção do ensino superior nas  
escolas públicas estaduais. 
Justificativa: 
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Aos Estados e Municípios compete a manutenção do ensino 1° e 2° graus, o que si só implica em 
despesas vultuosas. A União, tradicionalmente, tem cabido à manutenção do ensino superior haja 
visto o advento das Universidades Federais. Diante da escassez de vagas o poder público estadual e 
até iniciativa privada, foram obrigados a suprirem essa demanda criando Universidades à custa de 
um sacrifício muito grande. Hoje a situação é muito grave. Tem Estado, e o Paraná é o melhor 
exemplo, que oferece e mantém com recursos próprios, 40.000 vagas no ensino superior. Dessas, 
boa parte é oriunda de outros estados principalmente, em razão da gratuidade do ensino hoje 
existente. Daí é de extrema justiça que o Governo Federal assuma pelo menos a metade (50%) das 
despesas com a manutenção do ensino superior nas escolas públicas estaduais. Com isso os 
Estados poderão dispensar melhores atenções aos ensinos primário e secundário que se constituem 
na grande base da educação em nosso País. O Paraná, atualmente, consome quase 8% da sua 
receita com ensino superior.  
Parecer:   
   A presente Emenda propõe o acréscimo de um parágrafo ao Art. 244 do Projeto de Constituição 
(A), nos seguintes termos: " Compete à União a responsabilidade financeira de 50% ( Cinquenta por 
Cento ) das despesas com a manutenção do ensino superior nas escolas públicas estaduais".  
Argumenta, na justificativa, que a escassez de vagas nas Universidades Federais vem obrigando o 
Estado e a iniciativa privada a suprirem a demanda, à custa de imensos sacrifícios.  
No momento em que se fez a reforma tributária, descentralizando recursos, não pode haver 
centralização de despesas.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01704 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 244, do Capítulo III do  
Projeto de Constituição, acrescido dos incisos I e II, passa ter a seguinte redação.  
Art. 244. A União ..........................  
§ 1o. A União organizará e ..................  
§ 2o. Os Municípios atuarão prioritariamente na  
municipalização dos ensino infantil, com pré-  
escola de zero a seis anos e, no Fundamental de  
sete a quatorze anos, sem prejuízo da oferta que  
garanta o prosseguimento dos estudos;  
I - no que concorre ao ensino de segundo  
grau, ensino profissionalizante e ao ensino  
especial as respectivas unidades da Federação -  
“Estados e Distrito Federal" aplicarão dos seus  
orçamentos o valor acima de 25% (vinte e cinco por cento) ao ano;  
II - a União compete, o desenvolvimento de  
todo o ensino superior, podendo delegar as  
faculdades privadas concedendo bolsas a todos os  
estudantes carentes. 
Justificativa: 
Visa o teor desta emenda, passar para a responsabilidade e administração prioritária dos Municípios, 
o ensino infantil.  
A educação pré-escolar tem sido compreendida como um esforço para se oferecer às crianças 
melhores oportunidades e condições ao seu desenvolvimento integral – mental, social e emocional. 
Baseado, nos fundamentos da proposição do ex-deputado paulista, Ruy Côdo durante o 
funcionamento da CPI do Menor Abandonado, que investigou o problema da sobrevivência das 
famílias pobres e crianças carentes do Brasil, desenvolvidas no Relatório da referida Comissão, 
publicada pela Câmara dos Deputados em 1976. Bem lembrou Vital Didonet (in “A Pré-Escola como 
Escola” – Projeto Educação – Tomo III), que o problema educacional brasileiro nunca será bem 
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colocado enquanto não se considerar como variável inerente a situação de vida e educação das 
crianças na faixa etária de zero aos seis.  
No aludido relatório, intitulado “A Realidade Brasileira do Menor”, a problemática das crianças 
carentes foi exaustivamente investigada, à 10z dos melhores levantamentos estatístico já levados a 
efeito no país, sobretudo em relação aos segmentos populacionais de níveis socioeconômicos 
inferiores, que reúnem condições manifestamente desfavoráveis ao crescimento das crianças.  
De fato, as consequências da fome e desnutrição nos primeiros anos de vida da criança, são 
devastadoras. Afirmando-se que da carência séria e prolongada resultam lesões cerebrais 
irreversíveis e que algumas áreas-problemas, os estudos apontaram índices muito altos de crianças 
pré-escolares em estado de desnutrição.  
Notadamente nhoque concerne aos desafios relativos ao ensino primário, à pré-escola, às creches e 
assuntos correlatos, entendemos que a atuação direta dos municípios será mais eficaz para solução 
do problema. 
A melhor justificativa que se poderia apresentar em defesa da proposta do ex-deputado Ruy Côdo é, 
precisamente, o citado Relatório no qual se condensam outras propostas igualmente importantes, que 
urge sejam examinadas pela Assembleia Nacional Constituinte, tais como “Projeto Dom Bosco” e a 
Emenda Constitucional n° 03 de autoria do ex-deputado Ruy Côdo.  
Parecer:   
   A Emenda em apreço tem por objetivo modificar redação do parágrafo 2o. do art. 244 do Projeto de 
Constituição, acrescentando-lhe os incisos I e II.  
A nova redação dispõe sobre os limites de idade na pré-escola e no ensino fundamental, ambos de 
responsabilidade municipal; no ensino do 2o. grau, de responsabilidade dos Estados e do Distrito 
Federal, será aplicado, de seus respectivos orçamentos, valor acima de 25%. Ainda segundo a  
proposição, à União compete o desenvolvimento de todo o ensino superior, permitida a concessão de 
bolsas de estudo através de Faculdades privadas.  
A proposta, em nosso entender, em nada melhora a redação original, sobretudo considerando que os 
limites de idade poderão alijar das escolas aqueles que se encontrarem defasados na faixa etária 
obrigatoriamente escolarizável. Por outro lado, no momento em que se fez uma reforma tributária,  
descentralizando recursos, não pode haver centralização de despesas.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00082 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 29 - Compete aos Municípios:  
.......................................... 
VI - manter, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, programas de  
educação pré-escolar e de ensino fundamental,  
níveis em que atuará prioritariamente;  
- Suprima-se o § 2o. do artigo 210. 
Justificativa: 
Existe referência a duas leis ordinárias para tratarem de um mesmo assunto: a fiscalização das contas 
municipais de forma direta pela cidadania.  
Com a redação proposta remete-se toda a normatização complementar para uma punica lei.   
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