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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. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
      I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria; 
      II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
      III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
      IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
      V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um; 
      VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
      VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. 
      § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
      § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
      § 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00075 DT REC:30/03/87 

                                                      
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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Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE OBRIGATORIEDADE DO ENSINO PARA TODOS, DOS 6 (SEIS) AOS 16  
(DEZESSEIS) ANOS, INCLUINDO HABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE  
PROFISSIONAL E SELEÇÃO, PARA INVESTIDURA NO ENSINO SUPERIOR, ATRAVÉS  
DAS AVALIAÇÕES DOS CURRÍCULOS E NOTAS A SEREM ESTIPULADAS EM LEI. 
   
   SUGESTÃO:00087 DT REC:23/03/87 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE ESCOLARIDADE MÍNIMA DE OITO ANOS,  
OBRIGATORIA E GRATUITA A TODOS, A PARTIR DOS 6 ANOS DE IDADE; QUE A  
UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS DESTINEM 20%  
(VINTE POR CENTO) DE SEU ORÇAMENTO AOS ENCARGOS DE EDUCAÇÃO; QUE A  
ADMISSÃO À CARREIRA DO MAGISTÉRIO DEPENDA, OBRIGATORIAMENTE, DE  
CONCURSO PÚBLICO, QUE NENHUM CONCURSO TENHA PRAZO DE VALIDADE DE MAIS  
DE 4 (QUATRO) ANOS; A CONCESSÃO DE ESTABILIDADE IMEDIATA PARA OS  
PROFESSORES NOMEADOS POR CONCURSO; A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, COM  
SALÁRIO INTEGRAL, APÓS 30 (TRINTA) ANOS PARA OS PROFESSORES E APÓS 25  
(VINTE E CINCO) ANOS PARA A PROFESSORA; A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
COMPULSÓRIA, COM SALÁRIO INTEGRAL, AOS 60 E 55, RESPECTIVAMENTE, AO  
PROFESSOR E À PROFESSORA. 
   
   SUGESTÃO:00116 DT REC:25/03/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA DA RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS O ATENDIMENTO DA  
OBRIGATÓRIEDADE DE ENSINO DE I GRAU PARA TODOS; QUE O ENSINO DE  
I GRAU INCLUA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR; QUE SEJA DA RESPONSABILIDADE  
DO GOVERNO FEDERAL A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS PARA O  
EXCEPCIONAL; QUE FIQUEM ASSEGURADOS RECURSOS FINANCEIROS DO SISTEMA  
TRIBUTÁRIO, AOS MUNICÍPIOS PARA ESTAS FINALIDADES. 
   
   SUGESTÃO:00136 DT REC:26/03/87 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE A FIXAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO, A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO  
DOS 7 AOS 14 ANOS MINISTRADO GRATUITAMENTE, EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
GRATUITA ÀS CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS DE IDADE, A DESTINAÇÃO ANUAL PELA  
UNIÃO DE 15%, E OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS 27%  
DAS RECEITAS DE IMPOSTOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. 
   
   SUGESTÃO:00141 DT REC:27/03/87 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   SUGERE A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO GRATUITO, DOS 6 AOS 14 ANOS DE  
IDADE, NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS E PARTICULARES COM APOIO  
FINANCEIRO DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:00440 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURADA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA,  
SENSORIAL OU MENTAL, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL OBRIGATÓRIA E GRATUITA. 
   
   SUGESTÃO:00460 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE A OBRIGATORIEDADE DE ENSINO ATÉ A VIII SÉRIE DO I GRAU,  
CABENDO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS INSTALAR ESCOLAS, ESPECIALMENTE NO  
MEIO RURAL E GRATUIDADE AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RENDA  
FAMILIAR. 
   
   SUGESTÃO:00502 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SUGERE OBRIGATORIEDADE PARA TODOS, DO ENSINO DE 1O. E 2O. GRAUS, CUJA  
DURAÇÃO REGULAR SERÁ EQUIVALENTE A 11 (ONZE) ANOS. 
   
   SUGESTÃO:00531 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO QOE O  
ENSINO OFICIAL SEJA MINISTRADO EM LINGUA PORTUGUÊSA; A PRIORIDADE DO  
ENSINO DE 1O GRAU PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS; A CARREIRA DO  
MAGISTÉRIO; A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO; SOBRE O ACESSO ATRAVÉS DE  
CONCURSO PÚBLICO, AO MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:00564 DT REC:08/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O ACESSO A EDUCAÇÃO. SOBRE A  
LIBERDADE DE ENSINO; SOBRE A GRATUIDADE DO ENSINO; SOBRE O DIREITO  
DOS PROFESSORES A UMA REMUNERAÇÃO CONDIGNA; QUE RECONHEÇAM A EDUCAÇÃO  
COMO DIREITO NATURAL INALIENÁVEL E EFETIVO DA FAMÍLIA. 
   
   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;  
AMPARO À CULTURA, A OBRAS E LOCAIS DE VALOR HISTÓRICO.  
13/04 8A DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
   
   SUGESTÃO:00714 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA  
E OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS CRIANÇAS ATÉ 16 ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:00717 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS PARA QUE A EDUCAÇÃO, EM TODOS OS NÍVEIS, SEJA DIREITO  
DE TODOS E DEVER DA UNIÃO, E QUE AS CRECHES SEJAM CONSIDERADAS  
UNIDADES DE GUARDA E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE; A  
EDUCAÇÃO OBEDECERÁ OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DOS SEXOS; REPÚDIO AO  
RACISMO E DISCRIMINAÇÃO; CONVIVÊNCIA PACÍFICA ENTRE OS POVOS;  
PLURALISMO CULTURAL DO POVO BRASILEIRO. 
   
   SUGESTÃO:00740 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE RECONHEÇA A EDUCAÇÃO GRATUITA, EM TODOS OS NÍVEIS DE  
ENSINO, COMO DIREITO DE TODOS E COMO DEVER DO ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:00758 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E O DE 1O. GRAU SEJAM GRATUITOS E  
OBRIGATÓRIOS PARA TODOS. 
   
   SUGESTÃO:00772 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O DIREITO DAS PESSOAS PORTADORAS DE  
DEFICIÊNCIA FÍSICA, SENSORIAL OU MENTAL A ENSINO ESPECIAL GRATUITO. 
   
   SUGESTÃO:00790 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE A INCLUSÃO DOS SEGUINTES ITENS: É DEVER DO ESTADO ASSEGURAR  
À FAMÍLIA:  
I- ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL;  
II- ALIMENTAÇÃO ADEQUADA ;  
III- EDUCAÇÃO GRATUITA PARA OS FILHOS ATÉ O 2O. GRAU;  
IV- ASSISTÊNCIA MÉDICA;  
V- DIREITO DE MORADIA;  
VI- LIBERDADE DE RELIGIÃO; 
   
   SUGESTÃO:00832 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO DE I E II GRAUS, SEJA OBRIGATÓRIO, GRATUITO E  
PROVIDO PELOS PODERES PÚBLICOS, ESTABELECENDO OS PERCENTUAIS A SEREM  
APLICADOS PELA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS NA MANUTENÇÃO E NO  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. 
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   SUGESTÃO:00905 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE QUE A EDUCAÇÃO SEJA CONSIDERADA COMO DEVER DO ESTADO E DIREITO  
DE TODOS; QUE CAIBA AO ESTADO A RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR  
UNIVERSAL, PÚBLICA E GRATUITA EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO, A TODOS  
OS BRASILEIROS. 
   
   SUGESTÃO:01978 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO QUE O ACESSO AO PROCESSO EDUCACIONAL SEJA UM  
DIREITO DE TODO BRASILEIRO E UM DEVER DO ESTADO; QUE A EDUCAÇÃO SEJA  
GRATUITA E LAICA NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS, EM TODOS OS NÍVEIS DE  
ENSINO. 
   
   SUGESTÃO:02019 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO, A OBRIGATORIEDADE  
DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO, E AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FEDERAIS E  
MUNICIPAIS, DESTINADAS AO SISTEMA EDUCACIONAL PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:02032 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO DOS SEIS AOS QUINZE ANOS E QUE  
INCLUA A HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO-DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. 
   
   SUGESTÃO:02313 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS, OS MUNICÍPIOS E O DISTRITO FEDERAL  
ASSEGUREM A TODOS OS BRASILEIROS EDUCAÇÃO GRATUITA EM TODOS OS  
NÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:02326 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO EM TODOS OS  
NÍVEIS, INCLUSIVE O PRÉ-ESCOLAR. 
   
   SUGESTÃO:02373 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   RUBERVAL PILOTTO (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS RELATIVOS AO ENSINO, ASSEGURANDO SUA  
OBRIGATORIEDADE, GRATUIDADE E EXTENSÃO À INICIATIVA PRIVADA. 
   
   SUGESTÃO:02387 DT REC:29/04/87 
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Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL,  
MINISTRADO EM PORTUGUÊS, RESSALVADA A AUTONOMIA CULTURAL DAS NAÇÕES  
INDÍGENAS. 
   
   SUGESTÃO:02442 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A OBRIGATORIEDADE E A GRATUIDADE DO  
ENSINO BÁSICO NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. 
   
   SUGESTÃO:02738 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA GRATUITO E OBRIGATÓRIO DOS 6 AOS 16 ANOS,  
CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:02918 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CENTRO INFORMAÇÃO MULHER -SP 
VÂNIA F DEBS, PRESIDENTE 
CAIXA PORTAL 11399 MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A EDUCAÇÃO E CULTURA E SOBRE A MANUTENÇÃO DE  
CRECHES PARA CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:03090 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE CAIBA PRIORITARIAMENTE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PROVER O  
ENSINO BÁSICO OBRIGATÓRIO E À UNIÃO, O ENSINO SUPERIOR. 
   
   SUGESTÃO:03223 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO A TODOS OS BRASILEIROS O ENSINO GRATUITO  
E DE BOA QUALIDADE, EM TODOS OS NÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:03245 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO SEJA OBRIGADO A OFERECER A TODO CIDADÃO ENSINO  
PÚBLICO E GRATUITO. 
   
   SUGESTÃO:03321 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO PARA TODOS, DOS 6 AOS 16 ANOS,  
COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, E DEMAIS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
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   SUGESTÃO:03500 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1O.  
GRAU. 
   
   SUGESTÃO:03502 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE GARANTAM AO DEFICIENTE FÍSICO EDUCAÇÃO ESPECIAL  
GRATUITA. 
   
   SUGESTÃO:03505 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E O DE 1. GRAU SEJAM OBRIGATÓRIOS  
PARA TODOS E GRATUITOS NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. 
   
   SUGESTÃO:03660 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA RESPONSABILIDADE DO ESTADO ASSEGURAR A EDUCAÇÃO  
UNIVERSAL, PÚBLICA E GRATUITA EM TODOS OS NÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:03755 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A OBRIGATORIEDADE, OS DIREITOS E DEVERES  
RELATIVOS À EDUCAÇÃO ESCOLAR NO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:03987 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA OBRIGATÓRIO E GRATUITO O ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO  
GRAUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:04192 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA PÚBLICO, GRATUITO, UNIFICADO E OBRIGATÓRIO  
PARA TODOS, INCLUINDO HABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO E APRENDIZAGEM DE  
UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL. 
   
   SUGESTÃO:04385 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE O DIREITO À EDUCAÇÃO PÚBLICA  
GRATUITA EM TODOS OS NÍVEIS. 
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   SUGESTÃO:04395 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARTENIR WERNER (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO E GRATUITO PARA MENORES DE ATÉ  
QUATORZE ANOS DE IDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:04471 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE A OBRIGATORIEDADE DE ENSINO ESCOLAR AOS MENORES DE QUATRO A  
QUATORZE ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:04567 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU OBRIGATÓRIO, O ENSINO  
PÚBLICO E GRATUITO EM TODOS OS NÍVEIS, A POLÍTICA DE ERRADICAÇÃO DO  
ANALFABETISMO. 
   
   SUGESTÃO:04767 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO PARA TODOS, DOS 6 (SEIS) AOS 16  
(DEZESSEIS) ANOS, E QUE HABILITE NECESSARIAMENTE O ALUNO PARA O  
EXERCÍCIO DE UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL. 
   
   SUGESTÃO:05237 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO PRÉ-ESCOLAR SEJA OBRIGATÓRIO E GRATUITO PARA  
TODOS, DOS TRÊS AOS SEIS ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:05324 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA OBRIGATÓRIO E GRATUITO O ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO  
GRAUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:05420 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE INSTITUA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR OBRIGATÓRIO. 
   
   SUGESTÃO:05537 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE A EDUCAÇÃO SEJA OBRIGATÓRIA PARA TODOS E GRATUITA NOS  
ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. 
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   SUGESTÃO:05649 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALBÉRICO FILHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO GARANTA EDUCAÇÃO GRATUITA DO PRÉ-ESCOLAR AO 2.  
(SEGUNDO) GRAU AOS ALUNOS CARENTES; A PUNIÇÃO AOS PAIS E TUTORES  
QUE DESCUMPRAM O DEVER DE PROPORCIONAR EDUCAÇÃO AOS FILHOS, E QUE OS  
ALUNOS REPROVADOS PERCAM A VAGA NO ENSINO PÚBLICO, NAS CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:05745 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS SEJA OBRIGATÓRIO E  
GRATUITO DANDO DESTAQUE AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE DE SEGUNDO GRAU. 
   
   SUGESTÃO:05960 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE O ENSINO OBRIGATÓRIO E GRATUITO, NOS  
TERMOS E CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06099 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE AOS ÍNDIOS O ACESSO À EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:06154 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO E GRATUITO PARA TODOS, DOS SEIS  
AOS QUATORZE ANOS. 
   
   SUGESTÃO:06162 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR GRATUITA SEJA ASSEGURADA AOS FILHOS  
DE TRABALHADORES, A PARTIR DOS DOIS ANOS DE IDADE ATÉ A IDADE ESCOLAR  
OBRIGATÓRIA. 
   
   SUGESTÃO:06172 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO PARA TODOS, DOS SETE AOS  
CATORZE ANOS DE IDADE, GRATUITO NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E  
LIVRE À INICIATIVA PARTICULAR, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06185 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA RESPONSABILIDADE DO ESTADO ASSEGURAR EDUCAÇÃO GRATUITA,  
EM TODOS OS NÍVEIS, A AMBOS OS SEXOS, RESPEITANDO A CULTURA DOS  
GRUPOS ÉTNICO, E QUE AS CRECHES SEJAM DESTINADAS A CRIANÇAS DE ZERO A  
SEIS ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:06302 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO BÁSICO TENHA A DURAÇÃO DE OITO ANOS E SEJA  
OBRIGATÓRIO E GRATUITO PARA TODA A POPULAÇÃO EM IDADE ESCOLAR, A  
PARTIR DOS SETE ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:06373 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO A TODAS AS PESSOAS O ENSINO PÚBLICO E  
GRATUITO EM TODOS OS NÍVEIS, VOLTADO PARA OS PROBLEMAS  
NACIONAIS. 
   
   SUGESTÃO:06498 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE DIFICIÊNCIA FÍSICA E  
MENTAL 
   
   SUGESTÃO:06504 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:06565 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA PÚBLICO E GRATUITO EM TODOS OS NÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:06728 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO DOS QUATRO AOS DEZOITO ANOS E  
INCLUA A HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL. 
   
   SUGESTÃO:06851 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA PÚBLICO E GRATUITO EM TODOS OS NÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:06911 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
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Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO E GRATUITO, DOS 6 (SEIS) AOS 16  
(DEZESSEIS) ANOS, E ESTABELECE OUTRAS NORMAS SOBRE EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:06917 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA GRATUITO EM TODOS OS NÍVEIS, E ESTABELECE  
CRITÉRIOS PARA COIBIR, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, TODAS AS FORMAS DE  
DISCRIMINAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:07233 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO E GRATUITO PARA TODOS, DOS 6 AOS  
16 ANOS, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:07334 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA GRATUITO E OBRIGATÓRIO EM TODOS OS NÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:07384 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA UNIVERSAL, OBRIGATÓRIO E GRATUITO PARA TODOS  
A PARTIR DE SEIS ANOS DE IDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:07600 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS, PRIORITARIAMENTE, E A UNIÃO,  
SUPLETIVAMENTE, PROMOVAM A UNIVERSALIDADE DO ENSINO PRIMÁRIO  
OBRIGATÓRIO, ASSEGURANDO MATRÍCULA A TODOS QUANTOS A REQUEIRAM. 
   
   SUGESTÃO:07647 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE O ENSINO ESPECIAL A TODOS OS PORTADORES DE  
DEFICIÊNCIA FÍSICA, SENSORIAL OU MENTAL. 
   
   SUGESTÃO:07860 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA OBRIGATÓRIA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:07873 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA GRATUITO EM TODOS OS NÍVEIS. 
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   SUGESTÃO:07884 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA PÚBLICO E GRATUITO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  
RELATIVAS À EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:07990 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA OBRIGATÓRIO O ENSINO NA FAIXA ETÁRIA QUE DETERMINA;  
QUE O ESTADO ASSUMA A RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO DOS INDÍGENAS E  
DOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS; QUE SEJA VALORIZADO O EXERCÍCIO DO  
MAGISTÉRIO; QUE O PODER PÚBLICO DESTINE RECURSOS PARA ATENDER AO  
ENSINO OBRIGATÓRIO E POSSA TRANSFERIR FUNDOS PARA INSTITUIÇÕES  
PARTICULARES, EM ATENDIMENTO AO ENSINO E À PESQUISA; QUE O PODER  
PÚBLICO GARANTA A LIBERDADE DE CRIAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DA CULTURA. 
   
   SUGESTÃO:08049 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE A TODOS EDUCAÇÃO UNIVERSAL, PÚBLICA E  
GRATUITA EM TODOS OS NÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:08056 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, A  
OBRIGATORIEDADE DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU, ENSINO PÚBLICO E GRATUITO  
EM TODOS OS NÍVEIS, E LIBERDADE DE PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:08057 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   SUGERE GRATUIDADE DO ENSINO EM TODOS OS NÍVEIS, AMPLIAÇÃO DA FAIXA  
ETÁRIA DE ESCOLARIDADE, SUPRESSÃO DO SUBSÍDIO ÀS ESCOLAS  
PARTICULARES, VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:08179 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR A TODOS ACESSO À  
EDUCAÇÃO, IGUALDADE DE DIREITOS E GARANTIAS ENTRE HOMENS E MULHERES,  
APLICAÇÃO DE PORCENTAGEM DOS RECURSOS NA EDUCAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO  
DOS CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS. 
   
   SUGESTÃO:08183 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO GARANTA ENSINO PÚBLICO E GRATUITO EM TODOS OS  
NÍVEIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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   SUGESTÃO:08193 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE A GRATUIDADE DO ENSINO PÚBLICO EM TODOS OS NÍVEIS, COM  
FORNECIMENTO PELO ESTADO DE MATERIAL DIDÁTICO, ALIMENTAÇÃO E  
TRANSPORTE A TODOS OS ALUNOS DO PRIMEIRO GRAU, A AMPLIAÇÃO DA  
FAIXA ETÁRIA DE ESCOLARIDADE, A CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA O  
ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:08700 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO SE RESPONSABILIZE PELA ASSISTÊNCIA  
EDUCACIONAL ESPECIALIZADA E GRATUITA AOS DEFICIENTES FÍSICOS  
E MENTAIS. 
   
   SUGESTÃO:08853 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE O DIREITO AO ENSINO PÚBLICO GRATUITO, EM TODOS OS NÍVEIS, A  
QUANTOS DEMONSTREM CARÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 
   
   SUGESTÃO:08996 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE A EDUCAÇÃO SEJA UM DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO  
PROMOVÊ-LA, QUE SEJA GRATUITA EM TODOS OS NÍVEIS, E OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:09229 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:09373 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO E GRATUITO, ASSEGURADAS CRECHES  
O PRÉ-ESCOLAR ÀS CRIANÇAS ATÉ SEIS ANOS, E QUE AS AULAS SEJAM  
MINISTRADAS EM LÍNGUA PORTUGUESA, EXCETO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS,  
NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09374 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE A TODOS EDUACAÇÃO GRATUÍTA EM TODOS OS  
NIVEIS E CRECHES ATÉ OS SEIS ANOS DE IDADE, E QUE A EDUCAÇÃO SE  
NORTEIE POR PRINCÍPIOS DE IGUALDADE, NÃO-DISCRIMINAÇÃO, CONVIVÊNCIA  
PACÍFICA E PLURALISMOS CULTURAL DO POVO BRASILEIRO. 
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   SUGESTÃO:09415 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E  
PROFISSIONALIZANTE, INCLUINDO-SE NA RESPONSABILIDADE DO ESTADO A  
EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA E GRATUITA AOS DEFICIENTES. 
   
   SUGESTÃO:09423 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGATÓRIO PARA TODOS, DOS SEIS AOS  
QUATORZE ANOS, E GRATUITO NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS EM TODOS OS  
NÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:09772 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A GRATUIDADE E OBRIGATORIEDADE DO ENSINO PARA  
TODOS DOS 7 AOS 14 ANOS DE IDADE, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:09817 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO OFERECER GRATUITAMENTE TRATAMENTO,  
ASSISTÊNCIA E ENSINO ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  
FÍSICA, MENTAL OU SENSORIAL. 
   
   SUGESTÃO:09854 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE A TODA CRIANÇA DE 4 (QUATRO) A 6 (SEIS)  
ANOS E ONZE MESES EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR OBRIGATÓRIA, LAICA, PÚBLICA E  
GRATUITA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O SEU DESENVOLVIMENTO  
BIO-SOCIAL, PSICO-AFETIVO E INTELECTUAL. 
   
   SUGESTÃO:11652 DT REC:03/09/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - SP 
ANTONIO MARIA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SANTO ANDRE CEP : 09000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A OBRIGATORIEDADE E GRATUIDADE DO ENSINO PRÉ-  
ESCOLAR, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:11749 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   ESCOLA ESTADUAL REUNIDA DE PRÉ-ESCOLAR '13 DE MAIO' - 
SETE QUEDAS, MS 
ALBINO PAULO RUOSO - DIRETOR MUNICÍPIO : SETE QUEDAS CEP : 79998 UF : MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM ENSINO PÚBLICO E GRATUITO EM TODOS OS  
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NÍVEIS; RECURSOS OSÇAMENTÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO; VALORIZAÇÃO DO  
MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11771 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   ESCOLA ESTADUAL DE PRÉ-ESCOLAR, 1. E 2. GRAUS, '4 DE 
ABRIL' 
CLAUDIO NARCISO DE NOVAIS - PRESIDENTE MUNICÍPIO : SETE QUEDAS CEP : 79998 UF : 
MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM ENSINO PÚBLICO E GRATUITO EM TODOS OS  
NÍVEIS; RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO; VALORIZAÇÃO DO  
MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11772 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   ESCOLA ESTADUAL REUNIDA DE 1. GRAU - OSVALDO CRUZ, SETE 
QUEDAS, MS 
CLEÓPATRA GONÇALVES COSTA - DIRETORA MUNICÍPIO: SETE QUEDAS CEP: 79998 UF : 
MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM ENSINO PÚBLICO E GRATUITO EM TODOS OS  
NÍVEIS; RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO; VALORIZAÇÃO DO  
MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11773 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   ESCOLA ESTADUAL DE 1. E 2. GRAUS, GUIMARÃES ROSA, SETE 
QUEDAS, MS 
MUNICÍPIO : SETE QUEDAS CEP : 79998 UF : MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM ENSINO PÚBLICO E GRATUITO EM TODOS OS  
NÍVEIS; RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO; VALORIZAÇÃO DO  
MAGISTÉRIO. 
 

2 – Audiências públicas 

Foram realizadas diversas audiências públicas sobre o tema. A relação de reuniões e audiências 
públicas realizadas pela Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes está 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 – VIIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 3º - O dever do Estado para com a educação pública de todos os brasileiros 

efetivar-se-á prevalentemente pelas seguintes ações:  

I - garantia de ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e 

gratuito para todos, permitida a matrícula a partir dos seis anos de idade;  

II - oferta de vagas em creches e pré-escolas para as crianças até seis anos de 

idade;  

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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III - atendimento oficializado e gratuito aos portadores de deficiência e aos 

superdotados, em todos os níveis de ensino;  

IV - garantia de auxílio suplementar ao aluno do ensino fundamental, através de 

programas sociais que assegurem condições de aproveitamento e continuidade dos 

seus estudos.  

Parágrafo único- O acesso de todos os brasileiros à educação fundamental gratuita 

é um direito público subjetivo, acionável contra o Estado mediante mandado de 

injunção. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 44.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 3º - O dever do Estado com o ensino público de todos os brasileiros efetivar-se-

á pelas seguintes obrigações:  

I - garantia de ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório a 

partir dos sete anos de idade e gratuito para todos, permitida a matrícula a partir 

dos seis anos;  

II - garantia da continuidade do ensino obrigatório e gratuito, progressivamente ao 

ensino médio, através de cursos de formação geral, de caráter profissionalizante, e 

de formação de professores de pré-escola e ensino fundamental;  

III - garantia de atendimento em creches e pré-escolas para crianças até seis anos 

de idade;  

IV - atendimento especializado e gratuito aos portadores de deficiências físicas, 

mentais e sensoriais em todos os níveis de ensino;  

V - garantia a todos os cidadãos, respeitadas as capacidades e as aptidões 

aprovadas na forma de lei, de acesso e aproveitamento, até graus mais elevados 

do ensino público, da investigação científica e tecnológica;  

VI - garantia de auxílio suplementar ao aluno do ensino fundamental, através de 

programas de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência 

médico-odontológica e psicológica.  

Parágrafo único - O acesso de todos os brasileiros à educação obrigatória e gratuita 

é direito público subjetivo, acionável contra o Estado mediante mandado de 

injunção. 

 

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

votação do substitutivo 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 

Total de emendas localizadas: 67.  

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

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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anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 3º - O dever do Estado com o ensino público efetivar-se-á mediante a garantia 

de:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, com duração mínima de oito anos, a 

partir dos sete anos de idade, permitida a matrícula a partir dos seis anos, 

extensivo aos que a este não tiveram acesso na idade própria;  

II - continuidade do ensino obrigatório e gratuito, progressivamente ao ensino 

médio;  

III - atendimento em creches e pré-escolas para crianças até seis anos de idade;  

IV - atendimento especializado e gratuito aos portadores de deficiências e aos 

superdotados em todos os níveis de ensino;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa científica e da criação 

artística, segundo as capacidades de cada um;  

VI - 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 mandado de injunção.  

§ 2º - O Chefe do Poder 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. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 62.  

(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 

 

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

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

redação final dos Substitutivos.  

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

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 379 - O dever do Estado com o ensino público efetivar-se-á mediante a 

garantia de:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, com duração mínima de oito anos, a 

partir dos sete anos de idade, permitida a matrícula a partir dos seis anos, extensivo 

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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 19  

 

aos que a este não tiveram acesso na idade própria;  

II - extensão do ensino obrigatório e gratuito, 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 as pessoas portadoras de 

deficiência e aos superdotados, sempre que possível em classes regulares, 

garantida a assistência e o acompanhamento especializados;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa científica e da criação 

artística, segundo as capacidades 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 mandado de injunção.  

§ 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, residentes no âmbito territorial de sua competência, tenham direito ao 

ensino fundamental obrigatório e gratuito. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 73.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 373 - O dever do Estado com o ensino público efetivar-se-á mediante a 

garantia de:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, com duração mínima de oito anos, a 

partir dos sete anos de idade, permitida a matrícula a partir dos seis anos, extensivo 

aos que a este não tiveram acesso na idade própria;  

II - extensão do ensino obrigatório e gratuito, 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 as pessoas portadoras de 

deficiência e aos superdotados, sempre que possível em classes regulares, 

garantida a assistência e o acompanhamento especializados;  

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 mandado de injunção.  

§ 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, residentes no âmbito territorial de sua competência, tenham direito ao 

ensino fundamental obrigatório e gratuito. 
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FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 203.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 275 - 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. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 97.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 234 - O dever do Estado com a educação efetivar-se-á mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que a este não 

tiveram acesso na idade própria;  

II - extensão do ensino obrigatório e gratuito progressivamente ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências, 

preferencialmente na rede regular de ensino;  

IV - atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade;  

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 sociais do educando em 

todos os graus de ensino;  

VII - apoio suplementar ao educando, 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.  

§ 2º - O não oferecimento do ensino pelo Estado, ou a sua oferta irregular, importa 

em responsabilidade das autoridades competentes.  

§ 3º - Compete ao Estado fazer a chamada dos educandos em idade escolar e 

solicitar informações a seus responsáveis pelo descumprimento da frequência à 

escola, nos termos da lei. 

  

Destaque apresentado nº 3147/87, referente à Emenda nº 24516.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 2218. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 241. O dever do Estado com a educação efetivar-se-á mediante a garantia de:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a este não 

tiveram acesso na idade própria;  

II - extensão do ensino obrigatório e gratuito, progressivamente, ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;  

IV - atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade;  

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 sociais do educando, em 

todos os graus;  

VII - apoio suplementar ao educando, 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.  

§ 2º O não oferecimento do ensino pelo Estado, ou a sua oferta irregular, importa 

responsabilidade das autoridades competentes.  

§ 3º Compete ao Estado fazer a chamada dos educandos em idade escolar e 

solicitar informações a seus responsáveis pelo descumprimento da frequência à 

escola, nos termos da lei. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 12. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 240. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de Emendas e destaques para ser votado como texto 

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

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

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

p. 10586. 

Requerimento de destaque nº 2215, referente à emenda 01631. A emenda foi 

rejeitada. 

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

p. 10595. 

 

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

2º) 

Art. 212. O dever do Estado com a educação efetivar-se-á mediante a garantia de:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria;  

II - extensão do ensino obrigatório e gratuito, progressivamente, ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;  

IV - atendimento em creches e pré-escolas às crianças até seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/246anc20mai1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/246anc20mai1988.pdf
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segundo a capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  

VII - atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde.  

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.  

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.  

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Requerimento de reunião de emendas e destaques, relativo aos arts. 211, 212, 213, 

215 e 217, referentes à educação. A reunião foi aprovada. 

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

p. 13807. 

 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 207. O dever do Estado com a educação efetivar-se-á mediante a garantia de:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;  

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde.  

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.  

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.  

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o art. 207, inciso IV. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, Supl. B, p. 

144. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/304anc31ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;  

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde.  

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.  

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.  

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola. 

 

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

caput e inciso VII do art. 208, que foi renumerado. 

(conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 161). 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00001 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:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Dentre os dispositivos sobre Educação  
contemplados no texto constitucional, inclua-se o  
seguinte:  

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

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
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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"Art. O ensino de 1o. grau, obrigatório para  
todos dos 7 (sete) aos 14 (quatorze) anos, é  
gratuito nos estabelecimentos oficiais e será dado  
em regime de semi-internato nas quatro primeiras  
séries, no período diurno e com o mínimo de oito horas." 
Justificativa: 
O ensino de 1º grau, com oito anos de duração, é universal obrigatório. Nos estabelecimentos oficiais, 
deve ser gratuito, uma vez que ministrar o ensino é dever do Estado. 
O Desempenho do aluno em níveis posteriores está condicionado ao rendimento do ensino de 1º 
grau, infelizmente insignificante na maioria dos estabelecimentos. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0001-2  
A obrigatoriedade do ensino de 1o. grau, bem como a sua gratuidade, já se encontram asseguradas 
pelo Anteprojeto. No que se refere à extensão da jornada escolar, trata-se de medida altamente 
conveniente, que, no entanto, pela tradição constitucional brasileira, fica reservada à legislação  
complementar. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00003 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:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item I, do artigo 3o., do  
anteprojeto da Subcomissão VIII - A, a seguinte redação:  
Art. 3o. ....................................  
I - Ensino para todos, dos seis aos dezesseis  
anos, obrigatório e garantido, e incluirá  
habilitação para o exercício de uma atividade  
profissional, sendo que para a investidura no  
ensino superior a seleção será feita através das  
avaliações dos currículos e notas a serem normadas  
em lei. 
Justificativa: 
O Anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, criada por Decreto, 
sugere no artigo 387 que "O ensino e obrigatório para todos, dos seis aos dezesseis anos, e incluirá a 
habilitação para o exercício de uma atividade profissional". 
Sugestão de norma Constitucional de nossa autoria encaminhada à essa Subcomissão não acatada, 
a repete e vai mais além: propõe que "para a investidura no ensino superior a seleção será feita 
através de avaliações dos currículos e notas a serem normadas em lei". 
A inclusão dos dispositivos consubstanciados na emenda que ora oferecemos, amplia o período de 
escolaridade obrigatória, estamos ao mesmo tempo oferecendo maiores oportunidades de acesso 
dos jovens à educação e retardando a pressão sobre o mercado de trabalho. 
 Ao estabelecermos a habilitação profissional, vamos ao encontro da carência de mão-de-obra 
capacitada a absorção de tecnologias modernas, típicas dos países industrializados 
concomitantemente à melhoria da qualidade do ensino público, tão necessários em nosso País. 
Paralelamente, a melhoria da qualidade de ensino permitirá a supressão do vestibular, tão 
desacreditado como critério de medida de capacidade intelectual a nível de conhecimento. 
Ao longo dos anos montou-se no País uma verdadeira "indústria do vestibular" que, além de propiciar 
as incontáveis fraudes comprovadas, privilegia as classes de renda mais favorecida, em detrimento 
da capacidade intelectual, da vocação potencial e do aproveitamento escolar. 
Esta propositura visa modificar, desde os primeiros anos de escolaridade, o vício que o vestibular 
impõe as pessoas: conhecimentos imediatistas, sem consistência, falsa visão de cultura e inversão 
dos valores que só são adquiridos com o correr dos anos de estudos. 
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A nova metodologia de ensino deverá, obrigatoriamente, preparar o educando para o terceiro grau e 
nunca submetê-lo ao aprendizado de provas de conteúdo meramente momentâneo e que na 
Universidade só acabará formando péssimos e despreparados profissionais. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0003-9  
É de grande interesse a antecipação da escolaridade para os seis anos de idade, conforme consta do 
art. 3o., II, do Anteprojeto. Teme-se, todavia, pelo cumprimento da obrigatoriedade até aos dezesseis 
anos, tendo em vista que parte considerável da população já se acha engajada no mercado de 
trabalho. A proposta em relação ao ensino superior, da mais alta valia, merece, pela tradição  
constitucional brasileira, ser considerada quando da elaboração da legislação complementar. Pelo 
não acolhimento. 
   
   EMENDA:00014 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:   
   Substituir-se o art. 3o. pelo seguinte:  
"A Educação é dever do Estado e direito de  
todos os brasileiros e será ministrada nos  
diferentes graus pelos poderes públicos,  
obedecidos os seguintes preceitos:  
I - Garantia do ensino fundamental, com  
duração mínima de oito anos, podendo se desdobrar  
em duas etapas, obrigatório e gratuito para todos,  
permitida a matrícula aos seis anos de idade.  
II - Oferta de vagas em creches e pré-escolas  
para crianças até sete anos de idade.  
III - Atendimento gratuito através de rede  
oficial de ensino, ou da escola particular,  
através de convênio, para os portadores de  
deficiência e os superdotados em todos os níveis." 
Justificativa: 
A redação do Art. 3º ficará mais clara a nosso ver com o texto proposto. O desdobramento da escola 
de 1º Grau em duas etapas de quatro anos facilita e dar maior flexibilidade ao ensino, visto que em 
grande parte do país já há uma tradição do chamado grupo escolar ou escola de 1º Grau e o antigo 
ginásio, preservado sempre a gratuidade, e a eficiência a operação educacional. 
No item 2º leva-se em conta a idade de sete anos, porque, segundo alguns cientistas nesta fase, é 
que termina o primeiro período do desenvolvimento biológico do cérebro humano. 
 No item 3º o que se procura é dar mais eficácia ao atendimento, incluindo-se a hipótese de 
convênios com escolas não oficiais, o que poderá ser de menor custo para o poder público. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0014-4  
Os dispositivos acham-se acolhidos, em sua essência, pelo art. 3o. e respectivo parágrafo. O 
desdobramento do ensino fundamental poderá ser convincentemente discutido por ocasião  
da elaboração de lei complementar. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00032 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:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma:  
"Art. A Educação é direito de todos e dever  
da família; da sociedade e do Estado.  
§ 1o. Cabe ao Estado, primordialmente,  
assegurar os meios necessários à eficácia da ação  
educativa.  
§ 2o. O ensino é obrigatório para todos, dos  
seis anos aos dezesseis anos e incluirá a  
habilitação para o exercício de uma atividade  
profissional.  
§ 3o. O ensino será público e gratuito, sendo  
o ensino particular livre, mas sujeito à  
fiscalização do Estado.  
§ 3o. O ensino primário será ministrado  
somente em língua nacional, ressalvo o destinado  
às comunidades indígenas.  
§ 5o. A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de vinte por cento e os Estados, Distrito  
Federal e Municípios, vinte e cinco por cento dos  
respectivos orçamentos fiscais, na educação  
escolar, entendida esta como ensino formal  
ministrado nas escolas de diversos graus.  
§ 6o. O ensino deverá ser ministrado sem  
restrições de ordem filosófica, política e  
religiosa ou preconceitos de qualquer natureza." 
Justificativa: 
O Capítulo da Educação deve ocupar as maiores atenções dos Constituintes. Se não tivermos um 
sistema de ensino voltado para as nossas necessidades básicas dificilmente poderemos pretender 
que o nosso País ocupe o lugar histórico que lhe pertence. 
Esta sugestão enfeixa aquilo que me parece os pontos, mais prementes da questão. Dá-lhes um 
tratamento eficaz e pretende, com eles, solucionar, ao menos em grande parte, as tantas deficiências 
hoje verificadas. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0032-2  
Os princípios inscritos nos §§ 1o., 3o., 4o. e 6o. já se acham agasalhados no Anteprojeto. Cabe 
aceitar a definição da educação como dever da família, da sociedade e do Estado, bem como 
explicitar o caráter gratuito do ensino público. A extensão da obrigatoriedade escolar até aos 
dezesseis anos pode ser de cumprimento extremamente difícil, conforme ponto de vista antes 
apresentado. No tocante à vinculação de recursos, convém reduzir os percentuais e fazê-los incidir  
sobre a receita de impostos, conforme justificação do Anteprojeto.  
Quanto à gratuidade do ensino público em geral, desejamos submeter aos nobres colegas algumas 
reflexões, que, certamente, serão úteis ao julgar o Anteprojeto e suas emendas em geral. Não paira 
nenhuma dúvida para nós quanto à gratuidade da educação pré-escolar e do ensino de 1o. e 2o. 
graus públicos.  
Frequentados predominantemente pelas faixas de renda mais baixas, conforme mostram os dados 
estatísticos, estes cidadãos, contribuintes de impostos, devem receber tais serviços  
sem qualquer pagamento adicional. No nível superior, como sabemos, a situação se inverte: apesar 
de caro, em especial nas universidades públicas, a sua gratuidade contempla predominantemente as 
faixas de renda mais altas. Em contraste, os estudantes menos aquinhoados devem pagar os seus 
estudos.  
Ao optar, porém, pela gratuidade em geral do ensino público, levamos em consideração, além de 
princípios filosóficos, que, em virtude do elevado custo/aluno, somente uma parte dos mesmos seria 
recuperada se se cobrassem anuidades. Por outro lado, contemplando o panorama mundial, 
observamos a importância de uma tradição histórica. Enquanto, por exemplo, países como  
a República Federal da Alemanha, a Espanha, a França e a Itália mantêm sistemas de ensino 
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superior gratuito ou quase gratuitos, noutros países, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a 
Suíça, os estudantes pagam anuidades até muito elevadas. A comparação interpaíses, entretanto, 
conforme notam os renomados especialistas Jacques Ardoino e Michel Debeauvias, mostra que, no 
plano puramente técnico, não se constata nenhuma relação entre a democratização da população 
estudantil e o montante das anuidades. Em geral se observa a sub-representação das classes menos 
favorecidas, tendo em vista outros fatores, sobretudo a seleção social ao longo da escolaridade 
anterior ou, mesmo, antes da escola.  
Estas constatações indicam que a democratização deve ser assegurada menos pelo pagamento dos 
serviços que pela abertura dos graus anteriores de ensino. Assim, ressaltamos mais uma  
vez a ênfase a ser dispensada ao ensino fundamental e conclamamos os nobres Constituintes e a 
sociedade em geral a estudarem soluções para as iníquas desigualdades educacionais em  
nosso País.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00054 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:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no anteprojeto de  
texto constitucional, na parte relativa à Educação,  
Cultura e Esportes, a seguinte emenda:  
"Art. É obrigação do Estado promover o  
ensino gratuito para todos, no 1o., 2o. e 3o.  
Graus, assegurando-se a educação inspirada no  
princípio de unidade nacional e nos ideais de  
liberdade e solidariedade humana." 
Justificativa: 
A gratuidade do ensino se assenta no princípio constitucional de que a "educação ... é direito de 
todos e dever do Estado ... " 
(Art. 176) torna-se, pois, imperativo que o Estado ofereça condições para que esse direito seja 
respeitado. Isso, porém, não deve ser considerado de modo genérico, mas sob a forma como se vem 
realizando historicamente, em nosso País. Daí porque se fazem necessárias, inicialmente, algumas 
considerações de ordem histórica para, em seguida, chegar-se a uma proposta que reflita as 
aspirações e os anseios da sociedade brasileira, na hora presente. 
Os textos constitucionais e leis complementares que, de certa forma, expressam o entendimento de 
parcela significativa da população, apresentam uma evolução no modo de estender a gratuidade de 
ensino. 
Na primeira Carta, a de 1824, a questão é posta em termos de ensino primário: "A instrução primária 
é gratuita a todos os cidadãos" (Art. 169, Nº 32). É a aspiração legal do direito de todos à educação 
elementar. Pouco antes, uma Lei de 20.10.1823, tornara livre a instrução primária, eliminando o 
privilégio do Estado, estabelecida desde Sebastião de Carvalho de Melo (Marquês de Pombal), na 
segunda metade do século XVIII e abrindo caminho à iniciativa privada. Esta a partir de então, era 
chamada a colaborar na suplementação das grandes deficiências do ensino público. 
O Ato Adicional à Constituição de 1834 determinou a descentralização administrativa do ensino e 
consequente transferência das atribuições da instrução primária para as províncias. Com isso, 
dificultou o cumprimento do preceito da gratuidade, especialmente porque as províncias, carentes de 
recursos de toda ordem, pouco realizaram em favor da instrução popular. 
A primeira Constituição Republicana (de 1891), no plano educacional - a que faz poucas referências - 
repete praticamente o Ato de 1834, nada acrescentando às anteriores, no que tange à gratuidade do 
ensino. Diferentemente da Carta de 1891, a de 1934 dedica à educação em Capítulo específico, 
inaugurando uma política nacional do setor. Declara, pela primeira vez, a educação direito de todos 
(Art. 149). Reafirma a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário, extensível aos adultos. E 
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traz como novidade a "tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o 
tornar mais acessível." (Art. 150, Parágrafo Único). 
A Constituição de 1937, no que tange à gratuidade do ensino repete praticamente, a anterior. 
A Carta Democrática de 1946 inicia nova política, no setor, enquanto obriga o poder público a 
reservar para o ensino o mínimo de recurso, estabelecendo percentuais sobre os impostos para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino" (Art. 169). Atribui à União competência para legislar sobre 
diretrizes e bases da educação nacional (Art. 5, XV, D). Prosseguindo na linha de 1934, explicita 
melhor a gratuidade do ensino, quando preceitua: "O ensino primário é gratuito para todos, o ensino 
oficial ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos" (Art. 168, 
II). Institui o salário educação, a ser pago pelas empresas. 
Por seu turno, a Constituição de 1967, ainda em vigor, com a emenda de 1969, enfatizam a 
obrigatoriedade do ensino primário para todos, dos sete aos quatorze anos, considerando-o gratuito 
nos estabelecimentos oficiais (Art. 176, § 3º, II), estabelecendo que "o ensino público será igualmente 
gratuito para quantos, no nível médio e no superior, demonstrarem efetivo aproveitamento e 
provarem falta ou insuficiência de recursos" (Art. 176, § 3º, III). 
E ainda, "o Poder Público substituirá, gradativamente, o regime de gratuidade no ensino médio e no 
superior pelo sistema de concessão de bolsas de estudos, mediante restituição, que a Lei regulará. 
(Art. 176, § 3º, IV). - É o chamado crédito educativo. 
Finalmente, a Lei nº 5692/71, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus "estende a 
gratuidade às 8 séries do 1º grau dispondo que o ensino de níveis ulteriores será gratuito para 
quantos provarem falta ou insuficiência de recursos e não tenham repetido mais de um ano letivo ou 
estudos correspondentes no regime de matrícula por disciplinas (Art. 44). Amplia o dever de educar, 
quando estabelece: "a educação constitui dever da União, dos Estados, do Distrito Federal dos 
Territórios, dos Municípios, das Empresas, da Família e da Comunidade em geral, que entrosarão 
recursos e esforços para promovê-la e incentivá-la." (Art. 41). 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0054-3  
A gratuidade do ensino público nos três graus é, agora, explicitamente indicada no Anteprojeto. Os 
princípios estatuídos acham-se essencialmente inseridos no Anteprojeto.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00060 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:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 5o. os itens VII, VIII e  
IX, e dê-se a seguinte redação aos itens III e IV:  
III - obrigatoriedade e gratuidade do ensino  
fundamental comum e de igual qualidade para todos  
os brasileiros, dos sete aos quatorze anos de idade;  
IV - atendimento gratuito e especializado  
tanto aos deficientes físicos, mentais e  
sensoriais a partir de zero ano de idade, em todos  
os níveis de ensino como aos superdotados;  
............................................  
VII - manutenção de escolas públicas  
gratuitas em todos os níveis de ensino, garantida  
liberdade à iniciativa particular;  
VIII - garantia de salário e condições  
profissionais condignas para os que trabalham na  
escola nos vários níveis de ensino;  
IX - previsão orçamentária de recursos que  
assegurem as condições e os meios de cumprimento  
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dessas obrigações pela União, pelos Estados da  
Federação, pelo Distrito Federal, pelos Municípios  
e pelos Governos dos Territórios Federais.  
§ 1o. A obrigatoriedade do ensino fundamental  
para todos terá a duração de oito anos.  
§ 2o. A gratuidade do ensino público  
fundamental se estenderá ao material escolar e à  
alimentação fornecida pela escola.  
§ 3o. A gratuidade do ensino público  
fundamental compreenderá igualmente todos os  
jovens e adultos excluídos da escola ou que a ela  
não tenham tido acesso na idade própria.  
§ 4o. A gratuidade do ensino público  
fundamental incluirá também os cursos técnicos e  
agrotécnicos profissionalizantes em nível de 1o. e  
2o. graus.  
§ 5o. A União aplicará anualmente não menos de  
treze por cento, e os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios no mínimo vinte e cinco por cento  
da receita de impostos na manutenção e  
desenvolvimento do ensino, excluídos - para efeito  
de cálculo - os recursos destinados aos programas  
de assistência ao estudante.  
Art. É assegurado a todos os brasileiros, na  
qualidade de pessoa física ou de pessoa  
juridicamente constituída, o direito a exigir  
judicialmente do Estado o cumprimento de suas  
obrigações constitucionais para com a Educação  
através de mandado de injunção, previsto nesta  
Constituição. 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma constitucional se atém à formulação dos princípios fundamentais que 
regerão as ações do Estado no que diz respeito à educação. Procurou-se traduzir tais obrigações 
definindo o universo populacional prioritariamente atingido por elas, sobretudo no que se refere à 
obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental. Explicitou-se a necessidade de previsão e 
vinculação de recursos para fazer face às políticas educacionais. E, finalmente fez-se uma tentativa 
de controle constitucional, no sentido de dotar esses princípios de força jurídica cogente, superando 
uma visão meramente programática de seu conteúdo. 
O eixo, onde se articulam os princípios explicitados nos cinco itens do art. 39, funda-se no dever do 
Estado de universalizar a Educação básica, obrigatória, gratuita, comum e de igual qualidade para 
todos os brasileiros dos sete aos quatorze anos de idade. A "Educação para todos" hoje no Brasil é o 
mais sério e o mais grave problema social, quando sabemos das altas taxas de evasão e repetência 
(50%), sobretudo nas primeiras séries do 1o grau, assim como da falta de acesso de cerca de oito 
milhões de crianças à escola, excluídas do ensino na idade própria à demanda escolar. 
Adotou-se também a duração de oito anos (§ 1o do inciso IX), consagrada pela Lei n. 5.692, de 11 de 
agosto de 1971 (art. 18), como o período a ser abrangido pela obrigatoriedade do ensino 
fundamental. 
Embora a lei ordinária tenha assim interpretado o preceito da atual Constituição (art. 176, § 3o, II) que 
define a obrigatoriedade para a idade dos sete anos aos quatorze anos, o Estado brasileiro, ao longo 
desses últimos quinze anos, não criou as condições objetivas para o cumprimento do preceito 
constitucional, tendo a universalização da educação básica de 1o grau permanecido um mito, no 
dizer do constitucionalista Pinto Ferreira. 
Além de enfatizar este ponto, as sugestões aqui oferecidas à Assembléia Nacional Constituinte, 
focalizam também uma série de problemas atinentes às obrigações fundamentais do Estado para 
com a Educação. Entre eles destacam-se: o atendimento às pessoas deficientes, o amparo ao 
desenvolvimento dos superdotados, as condições de trabalho dos profissionais do ensino - 
professores e técnico - os quais não mereceram a devida atuação em nossa história constitucional e 
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hoje estão a reclamar o seu lugar no esforço presente de construir novas estruturas jurídicas para o 
País. 
Quanto à gratuidade, entendida em sentido mais amplo e ativo, ou seja, no que tange às próprias 
condições pedagógicas e biológicas do educando, compreende a oferta de material escolar e de 
alimentação básica, programas empreendidos com sucesso pela Fundação de Assistência ao 
Estudante (FAE/MEC), cuja continuidade e aperfeiçoamento estão a merecer a devida e oportuna 
confirmação. A gratuidade deve estender-se igualmente, como meta de universalização da educação 
básica a todos os jovens e adultos que fazem parte do imenso contingente de analfabetos do País 
(25% da população brasileira/MEC 1986) e aos que buscam, nos cursos profissionalizantes de 1o e 
2o graus, uma habilitação para o trabalho produtivo. A anulação pela Lei n. 7.044/82 da 
universalização compulsória da profissionalização em nível de 2o grau veio por a claro ainda mais a 
necessidade de encarar-se a preparação para o trabalho como um dos objetivos imprescindíveis da 
formação das gerações de jovens brasileiros. E uma Constituição, atenta aos problemas sociais do 
País, não deixará de incluir este aspecto entre os postulados fundamentais dos direitos do cidadão. - 
A previsão e vinculação de percentuais do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e Territórios às despesas com a Educação, retoma os termos da chamada Emenda 
Calmon (E.C. n. 24/83), inovando, porém, ao propor a exclusão dos recursos, alocados em 
programas como o da merenda escolar e outros de caráter assistencial, do cômputo global dos 
percentuais fixados pela Constituição. Deste modo, as verbas orçamentárias destinar-se-iam 
preferencialmente à manutenção e ao desenvolvimento das atividades específicas do processo 
pedagógico de ensino e aprendizagem dos educandos na escola, onde deveriam ser criadas 
condições mínimas de funcionamento, incluindo-se aí a remuneração e outros programas de 
aperfeiçoamento e reciclagem do magistério. 
Finalmente, se estabelece o controle constitucional dos preceitos acima formulados, assegurando a 
todos os brasileiros o direito a exigir judicialmente do Estado o cumprimento de suas obrigações para 
com a Educação. Cria-se, através do instrumento jurídico do o mandato de injunção uma nova 
modalidade de ação contra o Estado em face sobretudo de uma comprovada omissão na execução 
da Lei Maior. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0060-8  
Os itens VII, VIII e IX, assim como os §§ 1o., 2o. e 3o. e o artigo não numerado já se encontram, em 
essência, incluídos no Anteprojeto. A fixação de uma faixa etária para a obrigatoriedade do ensino 
fundamental afigura-se-nos pouco propício à sua efetividade, uma vez que o atraso escolar e a  
reprovação retardam significativamente o fluxo de alunos no Brasil. Quanto ao item IV, por 
ultrapassar a competência deste Órgão, mereceria ser cogitada por outra Subcomissão,  
que tratasse dos direitos em geral dos deficientes. O disposto no § 4o. ainda nos parece prematura 
para as condições de desenvolvimento do País, dada a dificuldade de cumpri os dispositivos 
constitucionais vigentes. Aliás, quanto à obrigatoriedade escolar, ainda lutamos para atender  
a dispositivo da Carta de 1934. Quanto à vinculação de recursos, que apoiamos, sugerimos a 
elevação dos seus percentuais para atender às amplas necessidades do Brasil.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00066 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:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Institui a educação pré-escolar.  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes.  
Art. 1o. Inclua-se onde couber a seguinte disposição:  
"Art. O Estado assegura a toda criança de 4  
(quatro) a 6 (seis) anos e onze meses a educação  
pré-escolar obrigatória, laica, pública e  
gratuita, com o objetivo de promover o seu  
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desenvolvimento bio-social-psico-afetivo e  
intelectual. 
Justificativa: 
A educação pré-escolar para todas as crianças sem distinção de classes sociais a que pertençam, 
visa a garantir igualdades de condições quando do ingresso do curso primário. 
A regra e a prática de hoje geram, verdadeiramente, anormalidades e diferenças gritantes entre 
crianças de classes sociais distintas ao ingressarem no curso primário. 
As crianças originárias das classes mais favorecidas ingressam no curso primário em superioridade 
de condições, porquanto gozam de educação familiar mais apurada, além de, no geral, serem já 
egressas de escolas pré-escolares privadas; enquanto as originárias das classes desfavorecidas 
pouco desfrutam de educação familiar satisfatória e restando-lhes, ainda, a impossibilidade de 
frequentar a escola particular. 
Como cabe ao Estado criar igualdade de condições para todos, não é justo que se permaneça com 
tratamento diferenciado para crianças da mesma idade. 
Ademais, ninguém pode ser penalizado em razão de sua origem social, mormente porque este fato 
nasceu à sua revelia. 
Com esta medida, começará a fase de que todos são iguais e, pois, devem gozar dos mesmos 
direitos. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0066-7  
Embora participe integralmente da opinião do autor quanto à relevância social da educação pré-
escolar, consideramos que a obrigatoriedade em exame aumentaria a população na faixa de  
educação compulsória em mais de 50 por cento. Tememos, pois, que o seu custeio seja ainda mais 
difícil que o do ensino fundamental hoje. Assim, a proposição não poderia ser abrigada em sua forma. 
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00067 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:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Estabelece a Educação como dever do Estado.  
Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes.  
Art. 1o. Inclua-se onde couber a seguinte disposição:  
"Art. O ensino público é gratuito, laico e  
universal, direito de todos os cidadãos e dever do Estado.  
Parágrafo único. O ensino público de 1o. grau  
é obrigatório, ministrado em língua portuguesa e,  
pelo menos, em suas quatro primeiras séries, é de  
tempo integral." 
Justificativa: 
Reclamo da maioria do povo brasileiro, a Educação insere-se como uma das mais presentes e 
necessárias atribuições do Estado, para que se garanta o pleno desenvolvimento de milhões de 
brasileiros, hoje participantes da vida nacional apenas como números estatísticos demonstrativos da 
incapacidade nacional de os educar. 
É preciso que o Estado resguarde às maiorias encontradas do desenvolvimento que logra ter a 
Nação, os direitos à uma educação pena, de forma a integrá-los a vida política social e econômica da 
sociedade. 
Estando as classes favorecidas suficientemente aptas sob todos os pontos de vista a desfrutar do 
ensino adequado e eficaz, torna-se imperativo, como dever de justiça social, que o Estado ofereça 
aos que desse ensino não dispõe, as mesmas condições de igualdade. 
A Educação é responsabilidade demais para ficar entregue apenas à iniciativa comercial ou 
“filantrópica” da empresa privada. 
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Uma nação que não toma sob suas mãos o dever de educar seu povo é uma nação fadada ao 
fracasso. 
Deve, pois, o Estado oferecê-la de modo gratuito, universal e laico em todos os seus níveis para que 
não se petrifique a atual pirâmide educacional, impedindo, até no âmbito da educação, a ascensão 
justa e necessária dos cidadãos. 
O tempo integral apresenta-se como a forma mais adequada de se ministrar o ensino primário dentro 
de uma visão social e ampla de educação - que vai além do ato didático pedagógico formal de 
ensinar a ler, escrever e contar, incluindo procedimentos que visam desenvolver todas as aptidões 
dos alunos além de propiciar o seu desenvolvimento integrado - físico mental psicológico, cognitivo 
social-afetivo. 
Junta-se ao ensino formal a educação informal – através da prática de esportes, lazer, arte, 
atividades profissionalizantes etc. 
A permanência em tempo integral do aluno na escola contribuirá para a eliminação da delinquência 
infanto-juvenil, além de facilitar que programas de saúde integrado sejam aplicados com maior 
controle, facilidade e eficácia. 
A escola se constituirá assim um prolongamento salutar da família e da própria sociedade, visto que 
nem a primeira nem a segunda tem se constituído em segurança efetiva ao bom desenvolvimento 
das crianças, mormente para aqueles grupos sociais desfavorecidos economicamente. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0067-5  
A proposição já se encontra, em grande parte inserida no Anteprojeto. Somos de parecer que a 
obrigatoriedade da língua nacional se aplique ao ensino de 1o. grau como um todo, por  
ser a escola comum a todos os cidadãos. Quanto à extensão da jornada escolar - medida de elevado 
interesse social -, poderia ser discutida com a necessária profundidade quando da elaboração de lei 
complementar. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00068 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:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos regimentais proponho ao art. 1o.  
O ensino pré-escolar, o de 1o. grau e o de  
2o. grau serão obrigatórios e gratuitos, para  
todos. O de 3o. grau será gratuito. 
Justificativa: 
Nenhum País que se desenvolveu deixou a educação em plano secundário. 
Tratamento prioritário ao setor educacional, especialmente às faixas etárias mais jovens é 
fundamental para o Brasil. 
Educadores, pediatras, psicólogos e biólogos, em grande parte defendem o ensino pré-escolar o 
quanto mais cedo melhor, até para o desempenho psico-físico das crianças e para que estas sofram 
menos ante as divergências sociais existentes entre nós. 
Já no 1º e 2º grau, obrigatórios, permitirão a indispensável formação básica das crianças e 
adolescentes deste país. 
Nada é mais prioritário entre nós do que a educação. 
E só um esforço gigantesco da sociedade e do governo possibilitará que a ultrapassagem de etapas 
para vencermos a fase de subdesenvolvimento educacional e cultural em que estamos. 
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0068-3  
Somos de parecer que a Emenda em tela visa a ampliar os benefícios da educação. Todavia, a 
ampliação da escolaridade obrigatória ao nível do 2o. grau poderia prejudicar outras faixas etárias, 
tendo em vista a escassez de recursos. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00076 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No capítulo: "Da Educação, Cultura e Esporte", substitua-se o item I, do art. 3o. pelo seguinte:  
Artigo 3o.  
"Item I - O ensino de 1o. e 2o. graus será  
obrigatório para todos, e terá a duração regular  
equivalente a onze anos".  
Inclua-se no Art. 3o. o seguinte item:  
"A obrigatoriedade do Ensino corresponderá a  
gratuidade do ensino nos estabelecimentos públicos  
de 1o. e 2o.."  
Substitua-se o Parágrafo único do item IV, do art. 3o., pelo seguinte:  
"Parágrafo único - A educação de 1o. e 2o.  
graus constitui direito público subjetivo,  
acionável contra o Estado omisso, mediante mandato  
de injunção." 
Justificativa: 
Embora a universalização do ensino de 1º grau, com duração de oito anos, ainda seja meta distante 
das condições objetivas da Educação no Brasil, nada há que desaconselhe o agravamento das 
obrigações constitucionais do Estado, ao sugerir-se a inclusão, no texto da Lei Maior, da 
obrigatoriedade também do ensino de 2º grau para os jovens brasileiros.  
Na verdade, as proposições da Constituição, ora em gestação, visam muito mais à realidade por 
construir do que à perpetuação de distorções crônicas de nossa história educacional. As estatísticas 
mostram que tem sido insuficiente o esforço do Poder Público no desenvolvimento da educação da 
juventude, em nível de 2º grau. 
A própria reforma do ensino, proclamada pela Lei nº 5.692/71, que estabeleceu a profissionalização 
compulsória do 2º grau, fracassou precisamente pelo descaso do Estado para com este nível de 
ensino, entregue em grande parte (49%) à iniciativa particular, que detém - 46% (SEEC/MEC,1985) 
dos estabelecimentos de todo o País. 
Numa visão de educação comparada, o Brasil - 8a economia mundial - encontra-se em 77º lugar 
entre os países modernos, de acordo com indicadores educacionais da UNESCO (1984). Na França, 
na República Democrática da Alemanha, no Canadá, na Inglaterra, em Cuba. 
Na China e nos Estados Unidos, o ensino de 2º grau é o nível de escolaridade obrigatória e 
prevalentemente pública, ministrada por urna escola de tempo integral para a permanência do aluno. 
Ora, é justamente pensando em termos de século XXI e de era pós-industrial, com as sofisticações 
tecnológicas possíveis hoje de vislumbrar-se na informalização de urna sociedade, corno a japonesa, 
que se deve tornar a sério a preparação obrigatória dos jovens já em nível de 2º grau. 
Parecer:   
   Reiteramos nossa posição a respeito do alargamento da educação compulsória. Embora de acordo 
com a elevada preocupação no nobre Constituinte, somos favoráveis, neste momento histórico, à 
duração menor do ensino obrigatório. O princípio da gratuidade do ensino público está explicitado no 
Anteprojeto.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00079 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:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
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Texto:   
   Inclua-se no Art. 3o. o seguinte item:  
"A União terá um prazo de dois anos para que  
o ensino de 1o. e 2o. graus seja ministrado em  
dois turnos, com um mínimo de oito horas De  
permanência do aluno na escola." 
Justificativa: 
Justifica-se, desse modo, a sugestão de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão anualmente nunca menos de trinta inteiros por cento das suas receitas para a manutenção 
e o desenvolvimento do ensino. São necessários recursos - vultosos para este empreendimento.  
O distanciamento do desenvolvimento brasileiro dos demais países, com características semelhantes 
ao nosso, cujo desenvolvimento se apresenta em um nível dramaticamente superior, exige 
compromissos de tal seriedade que os responsáveis pela administração do país e pela elaboração da 
nova Constituição não pedem, nem devem se furtar. 
Não basta ao brasileiro o ensino gratuito e obrigatório até o 2º grau, pois não se pode entender por 
ensino de boa qualidade essas parcas horas em que o aluno passa na escola. 
É necessário, isto sim, um tempo de permanência na escola muito superior ao atual. 
Esta a única maneira de recuperar parte do tempo perdido. A única forma de retirar das ruas milhões 
de crianças abandonadas. 
Concede-se um prazo de dois anos supondo-se este um tempo suficiente para o Executivo se 
estruturar e fazer frente a tal compromisso. 
Parecer:   
   Solidarizamo-nos com a preocupação do nobre Constituinte, considerando que a proposta deve ser 
examinada cuidadosamente quando for elaborada lei complementar sobre as diretrizes e bases da 
educação nacional.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00087 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:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 3o. o inciso V e suas  
alíneas a e b, mantendo-se seu parágrafo único:  
"V - O ensino público técnico e agro técnico  
profissionalizante em nível de 1o. e 2o. graus é gratuito.  
a) A gratuidade se estenderá ao material  
escolar e à alimentação básica fornecida pela  
escola e pelo centro técnico de treinamento profissional.  
b) A União destinará quantia não inferiores a  
vinte e cinco por cento dos recursos orçamentários  
para a Educação para a manutenção e  
desenvolvimento do ensino técnico e agro técnico  
profissionalizante de 1o. e 2o. grau". 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma constitucional prende-se ao preceito básico de que compete ao 
Estado universalizar as oportunidades educacionais para todos os brasileiros, que desejam ensino 
técnico e profissionalizante, principalmente voltado à agricultura. A gratuidade do ensino, bem como 
sua igual qualidade, é imprescindível para que todos tenham as mesmas oportunidades de acesso 
social e desempenho econômico. Por outro lado, é preciso estimular a profissionalização técnica, 
fundamental para o desenvolvimento sócio-econômico do País. 
Pretende-se, também, explicitar a previsão e vinculação de recursos para a promoção dessas 
atividades de ensino, no pressuposto da necessidade de dotações permanentes de recursos 
financeiros para a consecução dos objetivos almejados. Daí a fixação de alíquota mínima dos 
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recursos orçamentários da Educação para a manutenção e desenvolvimento técnico e 
profissionalizante. A especificação para o ensino voltado às atividades agroindustriais funda-se na 
necessidade de ampliar e consolidar o treinamento e técnicas nesta área do conhecimento para 
sustentar a expansão não apenas da produção, mas também da produtividade do campo brasileiro. 
Parecer:   
   O princípio da gratuidade do ensino público em todos os níveis, atende às elevadas preocupações 
do Autor. No que se refere ao montante de recursos vinculados, reiteramos nosso parecer de que 
deve incidir sobre a receita de impostos e não deve permitir subvinculação.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00095 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:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo ou Seção  
que trata da Educação, o dispositivo a seguir:  
"Art. É dever do Estado assegurar a educação  
pré-escolar, o ensino de 1o. grau e o ensino  
técnico profissionalizante, público, gratuito e  
obrigatório, para todos os cidadãos, e a educação  
especial para os deficientes carentes de recursos" 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A gratuidade do ensino público, bem como a obrigatoriedade do ensino fundamental e o 
atendimento aos portadores de deficiências encontram-se incluídos no Anteprojeto. Quanto à 
obrigatoriedade do ensino técnico profissionalizante, reiteramos nosso ponto de vista expresso 
anteriormente.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00103 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:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   O art. 3o. passa a ser o art. 4o., com a supressão de sua alínea IV. 
Justificativa: 
A emenda visa harmonizar o texto do anteprojeto com a nova redação que estamos propondo para o 
art. 3º. 
Parecer:   
   Por motivos antes mencionados, somos de parecer que o Anteprojeto explicite sua opção pelo 
ensino público gratuito.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00104 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. a seguinte redação:  
"Art. 3o. A educação será gratuita ou  
remunerada, quer nos estabelecimentos públicos,  
quer nos particulares, considerando-se tão somente  
a condição econômica do aluno, ou de sua família.  
Parágrafo 1o. A condição de isento do Imposto  
de Renda do aluno ou de sua família é suficiente  
para a livre matrícula em qualquer estabelecimento  
de ensino, de qualquer nível,  
Parágrafo 2o. Respeitado o disposto no  
parágrafo anterior a lei estabelecerá níveis de  
remuneração do ensino segundo a possibilidade do  
aluno ou de sua família, remuneração que será  
devida tanto nos estabelecimentos particulares,  
como nos públicos.  
Parágrafo 3o. Os estabelecimentos  
particulares de ensino, serão reembolsados pelo  
poder público no equivalente às anuidades de  
alunos matriculados e isentos de remuneração. 
Justificativa: 
O Imposto de Renda é um excelente parâmetro para se medir o poder aquisitivo de cada cidadão ou 
de cada para família. Sabe-se que a grande maioria dos brasileiros é de pessoas isentas desse 
tributo direto e que melhor apura a condição de cada um. 
Consideramos injusta a situação hoje existente em que muitas vezes quem pode pagar o melhor 
colégio, os melhores cursos, exclui os demais do acesso ao ensino público gratuito. 
Consideramos injusto também, e sem sentido que o ensino seja público e gratuito em todos os níveis 
e para todos os cidadãos. Isto porque o Estado não dispõe de meios suficientes para manter um bom 
ensino nessas condições. E também porque não faz sentido essa gratuidade que beneficia por igual 
aos mais abastados cidadãos e aos desamparados da miséria absoluta. É de se acreditar mesmo 
que isso nem é do desejo das classes privilegiadas. 
Seria uma excelente ajuda aos cofres públicos, quer para o aprimoramento do ensino, quer para o 
desenvolvimento de outras atividades, que a parcela da sociedade que pode pagar o preço da 
educação, efetivamente o faça, sem que isto signifique qualquer injustiça para com quem quer que 
seja. 
Parecer:   
   Por motivos antes mencionados, somos de parecer que o Ante- projeto explicite sua opção pelo 
ensino público gratuito.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00140 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa à Educação, o  
seguinte dispositivo:  
"Art. A educação escolar é um direito de todo  
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brasileiro e será gratuita e laica nos  
estabelecimentos públicos, em todos os níveis de ensino.  
§ 1o. O acesso ao processo educacional é assegurado:  
I - pela gratuidade do ensino público em todos os níveis;  
II - pela adoção de um sistema de admissão  
nos estabelecimentos de ensino público que, na  
forma da lei, confira a candidatos economicamente  
carentes, desde que habilitados, prioridade de  
acesso até o limite de 50% (cinquenta por cento)  
das vagas;  
III - pela expansão desta gratuidade,  
mediante sistema de bolsa de estudos, sempre  
dentro da prova de carência econômica de seus  
beneficiários;  
IV - pelo auxílio suplementar ao estudante  
para alimentação, transporte e vestuário, caso a  
simples gratuidade de ensino não permita,  
comprovadamente, que venha a continuar seu  
aprendizado;  
V - pela manutenção da obrigatoriedade de as  
empresas comerciais, industriais e agrícolas  
garantirem ensino gratuito para os seus  
empregados, e para os filhos destes, entre os 6  
(seis) e 16 (dezesseis) anos de idade, ou  
concorrer para este fim, mediante a contribuição  
do salário educacional, na forma estabelecida pela lei;  
VI - pela criação complementar à rede  
municipal de escolas de promoção popular, capazes  
de assegurar efetivas condições de acesso à  
educação de toda coletividade." 
Justificativa: 
É dever do Estado capacitar o indivíduo a se tornar parte integrante e ativa da sociedade que 
compõe. Tal se dá por meio do processo educacional. 
Num país onde mais de 50% da população são pobres, a gratuidade do ensino tão somente não 
basta. Deve ser dado subsídio material para que possam participar do processo educacional. 
Parecer:   
   Os princípios essenciais da proposição já se acham agasalhados pelo Anteprojeto. Pelo não 
acolhimento. 
   
   EMENDA:00141 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:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Altere-se a redação do Inciso II do Art. 3o.  
do Anteprojeto para o seguinte:  
"II - garantia de educação pré-escolar  
gratuita, às famílias que o desejarem, para as  
crianças até seis anos de idade." 
Justificativa: 
A gratuidade deve estar explícita como acontece com o ensino fundamental (Art. 39, I e IV parágrafo 
único), pois ela se destina principalmente às famílias de renda mais baixa e é condição "sine qua non" 
para que as crianças do estrato de renda mais baixa possam frequentá-la. 
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A explicitação de que a educação pré-escolar – dever do Estado - é facultativa para a criança ("às 
famílias que o desejarem") visa eliminar interpretação falsa de que seria compulsória para as 
crianças. Isso não é recomendável pois a pré-escola é uma instituição complementar à família na 
educação da criança. Por contar com profissionais e dispor de conhecimentos e ambiente 
especializados/já não disponíveis à maioria das famílias, ela é extremamente importante na 
sociedade moderna, mas a família pode encontrar outra forma de prover adequadamente a educação 
pré-escolar de seus filhos. 
A redação-proposta acima procura ser mais incisiva e determinante do que a do Anteprojeto ("oferta 
de vagas 11). 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00142 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 Parágrafo Único do  
Inciso IV, Art. 3o. do Anteprojeto para o seguinte:  
"Parágrafo único. O acesso de todos os  
brasileiros à educação pré-escolar e ao ensino  
fundamental gratuitos é um direito público  
subjetivo, acionável contra o Estado mediante  
mandato de injunção." 
Justificativa: 
A terminologia educação fundamental não é suficiente para explicitar a inclusão da educação pré-
escolar. Em outras partes do Anteprojeto são utilizadas as expressões educação pré-escolar, ensino 
fundamental e ensino de 1º grau. 
Acrescenta-se aqui a educação pré-escolar pois 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. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00151 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. 3o.  
"I - Garantia de ensino fundamental, com  
duração mínima de oito anos, obrigatória e  
gratuita para todos, permitida a matrícula a  
partir dos seis anos de idade e assegurada a  
especificidade do ensino para as diversas faixas  
etárias." 
Justificativa: 
Faz-se indispensável assegurar que o Estado tem o dever de proporcionar o ensino adequado ao tipo 
de aluno e não deixar a visão de que todos têm que se adequar a um ensino impróprio em relação às 
suas especificidades. 
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Parecer:   
   A garantia do ensino fundamental visa à população em geral, independente da sua faixa etária. 
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00158 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:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Altera o item II do Art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Educação, Cultura  
e Esportes:  
"O item II do Art. 3o. passará a ter a seguinte redação:  
Art. 3o.........................  
II - Garantia de atendimento em pré-escolas  
às crianças de 0 a seis anos de idade." 
Justificativa: 
A "oferta de vagas" como foi apresentado no anteprojeto, enseja a não obrigatoriedade do 
atendimento necessário, tão amplamente debatido na presente Subcomissão. A mudança do termo 
para "garantia de atendimento", vem reforçar essa obrigatoriedade por parte do Estado que não 
poderá se omitir em relação a questão. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00159 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:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Altera o item II do Art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Educação, Cultura  
e Esportes:  
"O item II do Art. 3o. passará a ter a seguinte redação:  
Art. ....................  
II - Garantia de atendimento em pré-escolas  
às crianças de 0 a seis anos de idade." 
Justificativa: 
A "oferta de vagas" como foi apresentado no anteprojeto, enseja a não obrigatoriedade do 
atendimento necessário, tão amplamente debatido na presente Subcomissão. A mudança do termo 
para "garantia de atendimento", vem reforçar essa obrigatoriedade por parte do Estado que não 
poderá se omitir em relação a questão. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00164 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:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Mudar o texto do item III do art. 3o. na  
parte relativa à "Educação, Cultura e Esportes",  
passando o mesmo a ter a seguinte redação:  
"III - garantia de atendimento gratuito e  
especializado aos portadores de deficiência e  
superdotados em todos os níveis de ensino." 
Justificativa: 
“Da forma como está redigido o texto o ensino especial seria estatizado e excluiria o trabalho feito por 
centenas de entidades que somam os esforços da família e da comunidade, tão necessários ao 
atendimento e integração sócio familiar das pessoas ditas excepcionais, matéria já objeto de 
dispositivo na atual emenda nº 1 de outubro de 1969 (art. 175 § 4º). ”. 
Parecer:   
   A EMENDA propõe a alteração do item III do Artigo 3o. pelo acréscimo da palavra "garantia" antes 
de atendimento gratuito e pela mudança do termo "oficializado" para especializado. Na verdade, trata-
se tanto de uma explicitação, que já aparece nos itens I e IV, como de uma oportuna correção 
redacional de uma incongruência com o todo do Relatório que não propõe a estatização das 
iniciativas da comunidade.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00165 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:   
   Mudar o parágrafo único do art. 3o., na parte  
relativa à "Educação, Cultura e Esporte", passando  
a ter a seguinte redação:  
"O acesso de todos os brasileiros à educação  
pré-escolar e ao ensino fundamental gratuitos é um  
direito público subjetivo, acionável contra o  
Estado mediante mandato de injunção." 
Justificativa: 
A terminologia educação fundamental não deixa claro se inclui- a educação pré-escolar. Em outras 
partes do Anteprojeto são utilizadas as expressões educação pré-escolar, ensino fundamental e 
ensino de lº grau." 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00166 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:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Modificar o texto do item II do art. 3o., na  
parte relativa a "Educação, Cultura e Esporte",  
passando o mesmo a ter a seguinte redação:  
"Garantia de educação pré-escolar gratuita,  
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às famílias que o desejarem, para as crianças até  
seis anos de idade." 
Justificativa: 
A gratuidade deve aparecer, como aparece no ensino fundamental (Art. 3º, I e IV parágrafo único), 
pois ela se destina principalmente às famílias de renda mais baixa e é a condição “sine qua non” para 
que as crianças do estrato de renda mais baixa possam frequentá-la. 
A explicitação de que a educação pré-escolar - dever do Estado - é facultativa para a criança ("às 
famílias que o desejarem") visa eliminar interpretação falsa de que seria compulsória para as 
crianças. Isso não é recomendável pois a pré-escola é uma instituição complementar à família na 
educação da criança. Por contar com profissionais e dispor de conhecimentos e ambiente 
especializados já não disponíveis à maioria das famílias, ela é extremamente importante na 
sociedade moderna, mas a família pode encontrar outra forma de prover adequada educação pré-
escolar a seus filhos. 
A redação - proposta acima procura ser mais incisiva e determinante do que a do Anteprojeto ("oferta 
de vagas"). 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00183 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê ao item III do art. 3o. do anteprojeto do  
Relator da subcomissão da Educação, Cultura e  
Esporte a seguinte redação:  
"Art. 3o. ..................................  
III - Às pessoas deficientes e aos  
superdotados serão garantidas condições  
satisfatórias em serviço da comunidade, quanto ao  
ensino em todos os níveis, equipamentos e recursos  
pessoais e materiais especializados, como também  
facilidades que lhes possibilitem o acesso a  
edifícios, logradouros públicos e transportes,  
proibindo-se sua discriminação." 
Justificativa: 
A emenda que ora apresentamos aos ilustres membros da Assembléia Nacional Constituinte tem 
como finalidade proporcionar às pessoas que apresentarem deficiências e aos superdotados 
condições de receberem um tratamento especial através de condições em serviços da comunidade 
quanto ao ensino em todos os níveis, equipamentos e recursos pessoais e matérias especializadas, 
como, também facilidades que lhes possibilitem o acesso a edifícios, logradouros públicos e 
transportes, proibindo-se terminantemente a sua discriminação. 
Assim, a nossa emenda intenta ajustar o excepcional e o superdotado à sociedade dando-lhes 
condições de econômica em ocupações úteis ao desenvolvimento de suas potencialidades. 
Este objetivo da presente emenda, que ora submetemos à consideração dos ilustres Pares desta 
Subcomissão. 
Parecer:   
   As contribuições aqui apresentadas são indispensáveis ao bom atendimento dos deficientes e 
superdotados além de necessitarem de total apoio legal, mas não pertencem às atribuições da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00188 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Modifica-se o inciso I do art. 3o.  
"Inciso I - Garantia de ensino fundamental  
com duração mínima de 9 anos, incluindo um ano de  
pré-escolar, na mesma unidade educacional,  
obrigatório e gratuito para todos, permitida a  
matrícula a partir dos cinco anos de idade." 
Justificativa: 
O ensino pré-escolar é requisito fundamental para o ingresso na 1ª série do 1º grau. 
A real possibilidade de alfabetização e a adaptação escolar, acompanhadas de medidas auxiliares à 
tarefa educacional, como alimentação, assistência à saúde e outras práticas, definirão o melhor 
aproveitamento escolar, evitando-se o elevado número de reprovação na série inicial. 
O pré-escolar na mesma unidade educacional dá o sentido da integração e da continuidade na 
aprendizagem. 
Parecer:   
   Os elevados níveis de repetência e evasão desaconselham o prolongamento da escolaridade 
obrigatória. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00189 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 inciso IV do art. 3o.  
"Inciso IV - Garantia de auxílio suplementar  
através de bolsa de estudos, a estudantes  
matriculados na rede oficial pública, quando a  
simples gratuidade não permitir que continue seu  
aprendizado." 
Justificativa: 
O baixo poder aquisitivo de imensas camadas da população imo pedem o efetivo desenvolvimento 
das tarefas educacionais, mesmo havendo a gratuidade.  
Os aspectos econômicos e as condições financeiras impõem barreiras e criam empecilhos, 
normalmente limitantes ao grau de aprendizagem e ao normal exercício da educação. 
As dificuldades financeiras, no mundo capitalista, agridem e deprimem as criaturas humanas 
impondo-lhes condições desiguais e desfavoráveis. 
Parecer:   
   O auxílio suplementar se refere à gratuidade ativa da escolar idade. Quando a simples escola 
gratuita não for suficiente para garantir condições de acesso e permanência da mesma, o Poder 
Público deverá propiciar outras condições, como merenda, material escolar, uniforme, transporte e 
outras condições.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00193 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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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 inciso II do art. 3o.  
"Inciso II - ofertas de vagas em creches,  
ressalvados a obrigação das empresas para com os  
filhos dos seus trabalhadores nos termos da lei e  
pré-escolas para crianças até seis anos de idade,  
atendidos dos requisitos de alimentação, material  
escolar, transporte e serviço médico odontológico. 
Justificativa: 
O quadro caótico da educação brasileira precisa ser modificado. 
As necessidades econômicas das famílias de trabalhadores, a grande maioria da população, fazem 
com que o casa, busque na soma do trabalho, o meio de subsistência. 
A presença do pai e da mãe no seio do lar reduz-se a poucas horas do dia, impondo-se a utilização 
de creches para o bem-estar das crianças. 
Ressalva-se o caso das empresas que possuem mais de cem empregados e por lei são obrigadas a 
manterem creches em funcionamento.  
Por outro lado, o efetivo andamento do processo educacional, especialmente nas precárias condições 
brasileiras exige a presença da criança nas creches e no pré-escolar. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00196 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:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta ao artigo 3o. o inciso II,  
renumerando os demais.  
II - Construção de centros integrados de  
ensino público, onde o ensino terá turno único,  
duração mínima de oito horas e assistência  
nutricional, médica e odontológica gratuita." 
Justificativa: 
A educação primária para todos é dever fundamental do Estado Democrático com o objetivo de 
eliminar as desigualdades sociais, estimular a mobilidade e democratizar a sociedade.  
Nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, onde há milhões de menores carentes, portanto 
destituídos de condições mínimas para o aprendizado. O Estado tem o dever de assegurar às 
crianças a alimentação, assistência medica e odontológica e um sistema de ensino em turno único, 
para possibilitar a todas as crianças a oportunidade democrática de aprendizado.  
Este investimento do Estado há de recuperar para o País milhões de crianças que, de outra forma, 
abandonariam os estudos nos primeiros anos e iriam, no futuro, engrossar as fileiras da 
marginalidade.  
Não basta construir escolas públicas tradicionais. As estatísticas demonstram a infrequência e o 
abandono da escola pelos menores carentes. Com o Centro Integrado de Ensino criam-se condições 
para transformar as crianças brasileiras em cidadãos úteis à pátria.  
Ressalte-se que com os juros da dívida externa de um ano - 12 bilhões de dólares, seria possível 
construir um Centro Integrado de Ensino Público em cada um dos 4 mil municípios brasileiros. 
Parecer:   
   Tendo em vista a tradição constitucional brasileira, consideramos que os dispositivos melhor se 
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situariam em lei complementar ou ordinária.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00199 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:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   O art. 3o. do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 3o. O dever do Estado de criar e manter  
escolas Públicas gratuitas para oferecer educação  
escolar de todos os graus e níveis a todos os  
brasileiros efetivar-se-á prevalentemente pelas  
seguintes ações:  
I - Garantia de ensino fundamental, com  
duração mínima de oito anos, obrigatório para  
todos, permitida a matrícula a partir de seis anos  
de idade;  
II - Garantia de auxílio suplementar ao aluno  
do ensino fundamental, através de programas  
sociais que assegurem condições de aproveitamento  
e continuidade dos seus estudos;  
III - Atendimento oficializado e gratuito aos  
portadores de deficiência e aos superdotados, em  
todos os graus e níveis de ensino;  
IV - Garantia de aumento das vagas e das  
matrículas nas escolas públicas de 2o. e 3o.  
graus, de forma progressiva e planejada, através  
de programas articulados;  
Parágrafo único. O acesso de todos os  
brasileiros ao ensino fundamental gratuito, com  
duração mínima de oito anos, é um direito público  
subjetivo, acionável contra o Estado mediante  
mandado de injunção." 
Justificativa: 
O dispositivo proposto apresenta-se como emenda substitutiva do art. 3º do Anteprojeto, 
representando adições e modificações comparativamente à versão original.  
Tal como está concebida, a emenda materializa e incorpora teses e convicções atualmente difundidas 
e majoritariamente' aceitas ou mesmo reivindicadas pela sociedade brasileira.  
É voz comum que o ensino fundamental (escola de 1º grau de 8 anos) deve ter garantida sua oferta, 
em escoIa pública gratuita e de qualidade, a todos os brasileiros, garantia que deve ser extensiva 
mesmo aos que não tiveram oportunidade de frequentar esta escola na idade própria dos 7 aos 14 
anos. Essa posição não é proibitiva da iniciativa privada, apenas não conta com seus resultados para 
dispensar, antecipadamente, o Estado do imperativo maior de oferecer a todos os brasileiros, em 
escola pública gratuita, o ensino fundamental.  
De outra parte, também aqui se verificando convicção e reivindicação social intensa, a conquista já 
incorporada da escola pública gratuita de 2º e 3º graus não pode ser nem abandonada nem 
minimizada. Ao contrário, terá que ser ampliada progressiva' e articuladamente por ser ingrediente 
dos mais positivos e decisivos à construção da plena democracia. 
Parecer:   
   A EMENDA traz uma nova versão para todo o Artigo 3o. com os seus respectivos itens. Além de 
justificar sua preocupação com o ensino fundamental público, gratuito e de qualidade, o  
nobre Constituinte também propugna a ampliação progressiva e planejada das vagas das escolas 
públicas de 2o. e 3o. graus.  
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Os motivos apresentados, se bem que se insistam no ensino fundamental, afirmam por outro lado ser 
reivindicação social intensa a não minimização da gratuidade no 2o. e 3o. graus.  
Contudo, parece ser conveniente firmar a prioridade do ensino fundamental, como o faz o 
Anteprojeto, mesmo reconhecendo a alta importância dos outros graus do ensino para o 
desenvolvimento do País.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00204 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:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Altera o item II do art. 3o. do anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Educação, Cultura  
e Esportes:  
O item II do art. 3o. passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 3o. ..................................  
II - Garantia de atendimento em creches e  
pré-escolas às crianças de 0 a seis anos de idade." 
Justificativa: 
Justificação oral em plenário. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00206 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:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Altera o item II do art. 3o. do anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Educação, Cultura  
e Esportes:  
O item II do art. 3o. passará a ter a  
seguinte redação.  
"Art. 3o. ..................................  
II - Garantia de atendimento em pré-escolas  
às crianças de zero a seis anos de idade." 
Justificativa: 
A "oferta de vagas" como foi apresentado no anteprojeto, ensina a não obrigatoriedade do 
atendimento necessário, tão amplamente debatido na presente Subcomissão. A mudança do termo 
para "garantia de atendimento", vem reforçar essa obrigatoriedade por parte do Estado que não 
poderá se omitir em relação a questão. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00211 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 3o. do anteprojeto:  
"Art. 3o. O dever do Estado para com o ensino  
público de todos os brasileiros efetivar-se-á  
pelas seguintes obrigações:  
I - garantia de ensino fundamental, com  
duração mínima de oito anos, obrigatório a partir  
dos 7 anos de idade e gratuito para todos,  
permitida a matrícula a partir dos seis anos;  
II - garantia da continuidade do ensino  
obrigatório e gratuito, progressivamente ao ensino  
médio, através de cursos de formação geral, de  
caráter profissionalizante, e de formação de  
professores de pré-escola e ensino fundamental;  
III - garantia de atendimento em creches e  
pré-escolas para as crianças de 0 a 6 anos de idade;  
IV - atendimento especializado e gratuito aos  
portadores de deficiências físicas, mentais e  
sensoriais em todos os níveis de ensino;  
V - assegurar a todos os cidadãos,  
respeitadas as capacidades e aptidões aprovadas na  
forma de lei, acesso e aproveitamento até graus  
mais elevados do ensino público, da investigação  
científica e tecnológica;  
VI - garantia de auxílio suplementar ao aluno  
do ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte, alimentação  
e assistência médico-odontológica e psicológica.  
Parágrafo único. O acesso de tosos os  
brasileiros à educação fundamental gratuita é um  
direito público subjetivo, acionável contra o  
Estado, mediante mandado de injunção. 
Justificativa: 
Pretendemos definir com maior concisão o dever indelegável do Estado perante a Sociedade, de 
assegurar, efetivamente, a todos os cidadãos p acesso à educação fundamental gratuita. 
Parecer:   
   A EMENDA objetiva definir com mais concisão o dever indelegável do Estado perante a Sociedade, 
de assegurar o acesso à educação fundamental gratuita. Assim é que os nobres Constituintes 
signatários formulam também a garantia da continuidade do ensino obrigatório e gratuito e o acesso e 
aproveitamento até graus mais elevados do ensino público, da investigação científica e tecnológica. 
Na garantia de auxílio suplementar ao aluno do ensino fundamental inclui-se também a assistência 
médico-odontológica e psicológica.  
Tais explicitações, contudo, acham-se substancialmente presentes tanto no item I, que não fixa a 
faixa etária da obrigatoriedade escolar mínima de oito anos; no item IV, ao tratar dos programas 
sociais de auxílio suplementar, como no Parágrafo único com o instrumento jurídico do mandado de 
injunção.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00238 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se os arts. 5o. e 6o. introduz-se novo artigo.  
Inclui-se na responsabilidade do Estado, na  
forma do art. 1o:  
"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." 
Justificativa: 
O direito à educação pública e gratuita em todos os níveis de ensino e em todas as especificidades 
propostas da maioria das entidades consultadas e, ouvidas em audiência pública à esta 
subcomissão, por se constituir em imperativo na formação do cidadão e no desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   A responsabilidade do Estado pela oferta de creches e educação pré-escolar é conveniente, 
embora devamos lembrar que os recursos são escassos para o atendimento a vários objetivos de 
grande amplitude simultaneamente. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00241 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   No artigo 3o. do Anteprojeto, modifique-se o  
inciso IV, suprimindo-se o parágrafo único.  
IV - Garantia de auxílio suplementar ao aluno  
do ensino público, através de programas sociais,  
devidamente orçamentados no seu setor específico,  
tais como:  
a) Transporte, alimentação, material escolar  
e serviço médico-odontológico nas creches, pré-escolas  
e escolas de 1o. grau;  
b) Bolsas de estudos a estudantes  
matriculados na rede oficial pública, quando a  
simples gratuidade não permite que continuem seu  
aprendizado. 
Justificativa: 
O Estado proverá, complementadamente, com verbas não incluídas as destinadas à Educação, 
transporte, alimentação, material escolar e assistência médico- odontológica nas creches, pré-escolas 
e escolas de 1º grau, bem como possibilitará, aos estudantes matriculado na rede pública de ensino, 
bolsas de estudo cuja finalidade é a de permitir que o aprendizado se faça em toda a sua 
abrangência, com melhor nível de aproveitamento. 
Parecer:   
   Tendo em vista a tradição constitucional brasileira, consideramos que os dispositivos melhor se 
situariam em lei complementar ou ordinária. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00244 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Introduz-se o Art. 2o., regulamentando-se os demais:  
O ensino público é gratuito e laico em todos  
os níveis de escolaridade, sem distinção de sexo,  
raça, idade, confissão religiosa, filiação  
política ou classe social.  
Parágrafo 1o. O ensino público é dever do  
estado, cabendo a este o seu provimento em todo  
território nacional, inclusive oferecendo creches  
de 0 (zero) a 3 (três) anos e ensino pré-escolar  
dos 4 (quatro) aos 5 (cinco) anos.  
Parágrafo 2o. O ensino do 1o. grau, na forma  
caput deste Artigo, é obrigatório para todos a  
partir dos 6 (seis) anos de idade e, será  
garantido aos que, em idade própria, a ele não  
tiveram acesso.  
Parágrafo 3o. O ensino de 2o. grau constitui  
a segunda etapa de escolaridade e, será promovido  
pelo estado na forma do caput deste artigo.  
No Segundo Grau serão promovido pelo estado  
na forma do caput deste artigo.  
I - Formação Geral;  
II - Caráter profissionalizante, com formação  
geral, articulada com a formação técnica de  
qualidade;  
III - Formação de professores para as séries  
iniciais do 1o. grau e da pré-escola." 
Justificativa: 
A abrangência do direito à educação gratuita em todos os níveis de escolaridade é proposta da 
maioria das entidades docentes e discentes, em nosso país e, ainda, daquelas ouvidas em audiência 
pública, nesta subcomissão. Tornando com essa emenda, registramos a tendência majoritária em 
afirmar o direito de todos os Brasileiros à educação pública e gratuita, bem como o correspondente 
dever do Estado em criar condições para sua universalização.  
A defesa do laicismo, como requisito de democratização do ensino, implica em não privilegiar um 
credo religioso em detrimento dos outros, não confundindo, ainda, o laicismo com ateísmo. No estado 
republicano não há religião oficial. Na medida em que se assegura o ensino laico, garante-se 
consequentemente, a liberdade religiosa e de pensamento, possibilitando a manifestação de todos os 
credos, mesmo os não reconhecidos oficialmente. 
Parecer:   
   A EMENDA introduz um Artigo 2o., com relação semelhante aos itens do Artigo 3o. do Anteprojeto, 
intentando sobretudo a abrangência do direito à educação gratuita em todos os níveis de 
escolaridade e a defesa do laicismo como requisito de democratização do ensino. A justificação do 
nobre Constituinte aborda pontos fundamentais das reivindicações das entidades docentes e 
discentes, ouvidas em audiências. Contudo, o alargamento da gratuidade pode ser uma meta 
alcançável e desejável a partir mesmo da prioridade que se der, de fato, ao ensino fundamental, 
democraticamente universalizado.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00256 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   Substitua-se no artigo 3o., o item II:  
"Art. 3o. ..................................  
............................................  
II garantia de educação pré-escolar gratuita,  
às famílias que o desejarem para as crianças até  
seis anos de idade." 
Justificativa: 
A gratuidade deve aparecer como aparece no ensino fundamental (art.30 I e IV e parágrafo único), 
pois ela se destina principalmente às famílias de renda mais baixa e a condição sine qua non para 
que as crianças do estrato de renda mais baixa possam frequentá-la.  
A explicitação de que a educação pré-escolar-dever do Estado- é facultativa para a crianças ("às 
famílias que o desejarem") visa eliminar interpretação falso de que seria compulsória para as 
crianças. Isso não é recomendável pois a pré-escola é uma instituição complementar a família na 
educação da criança. Por contar coro profissionais e dispor de conhecimentos e ambiente 
especializados já não disponíveis à maioria das famílias, ela é extremamente importante na 
sociedade moderna, mas a família pode encontrar outra forma de prover adequada educação pré-
escolar a seus filhos.  
A redação proposta acima procura ser mais incisiva e determinante do que a do Anteprojeto (oferta 
de vagas) 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00257 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:   
   Altere-se a redação do item IV, Parágrafo único do art. 3o.:  
"Art. 3o. ..................................  
IV ..........................................  
Parágrafo único. O acesso de todos os  
brasileiros à educação pré-escolar e ao ensino  
fundamental gratuitos é um direito público,  
acionável contra o Estado mediante mandato de  
injunção." 
Justificativa: 
A terminologia educação fundamental não deixa claro se inclui a educação pré-escolar. Em outras 
partes do anteprojeto são utilizadas as expressões educação pré-escolar, ensino fundamental e 
ensino de 1º grau.  
Nossa proposta de redação inclui 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. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00260 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   O parágrafo único do art. 3o., passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 3o., IV, parágrafo único. O acesso de  
todos os brasileiros à educação pré-escolar e ao  
ensino fundamental gratuitos é um direito público  
subjetivo, acionável contra o Estado mediante  
mandato de injunção." 
Justificativa: 
A terminologia educação fundamental não deixa claro se inclui- a educação pré-escolar. Em outras 
partes do Anteprojeto são utilizadas as expressões educação pré-escolar, ensino fundamental e 
ensino de 1º Grau.  
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, corno mecanismo de garantia do direito da criança. 
Parecer:   
   Concordamos com a intenção da Emenda, embora temamos pelas dificuldades de alcançar ao 
mesmo tempo objetivos de tamanha amplitude. Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00261 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 item V do art. 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o., item V - descentralização da  
educação pública, cabendo prioritariamente aos  
Estados e Municípios educação pré-escolar e o  
ensino fundamental obrigatório." 
Justificativa: 
A educação pré-escolar é obrigação do Estado (Art. 3º, II do Anteprojeto) e deve ser executada 
prioritariamente pelos Estados e Municípios, da mesma forma e pelas mesmas razoes que o ensino 
fundamental, pois essas são as instâncias administrativas mais descentralizadas, têm maior 
proximidade e conhecimento das necessidades da população nessa área e podem responder mais 
rapidamente às solicitações das comunidades.  
Sem essa referência, ficaria imprecisa a que esfera caberia prioritariamente a educação pré-escolar, 
com o risco de não ser efetivamente assumida por nenhuma delas.  
O acréscimo sugerido estabelece coerência desse Art. 2º V com o Art. 10 §2º, onde está citado 
textualmente que os encargos da educação pré-escolar e do ensino de 1º grau serão transferidos 
progressivamente pelos Estados aos Municípios. 
Parecer:   
   A Emenda aditiva visa, pela inclusão da educação pré-escolar na esfera de atribuição dos Estados 
e Municípios, à própria coerência do Anteprojeto, expressa em termos de descentralização, tanto 
neste Artigo 2o. item V como no Artigo 10, §2o.  
Além disso, a proposta evita, também, a imprecisão do item II do Artigo 3o., onde não vem expressa 
a instância administrativa do Poder Público encarregada de oferecer vagas nas pré-escolas. Pelo 
acolhimento da emenda. 
   
   EMENDA:00266 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do art. 3o. a seguinte redação:  
"Art. 3o., II - garantia de educação pré-escolar  
gratuita, às famílias que o desejarem,  
para as crianças até seis anos de idade." 
Justificativa: 
A gratuidade deve aparecer, como aparece no ensino fundamental (Art. 3º, I e IV parágrafo único), 
pois ela se destina principalmente às famílias de renda mais baixa e é a condição "sine qua non" para 
que as crianças do extrato de renda mais baixa possam frequentá-la.  
A explicitação de que a educação pré-escolar - dever do Estado - é facultativa para a criança ("às 
famílias que o desejarem") visa eliminar interpretação falsa de que seria compulsória para as 
crianças. Isso não é recomendável pois a pré-escola é uma instituição complementar à família na 
educação da criança. Por contar com profissionais e dispor de conhecimentos e ambiente 
especializados já não disponíveis à maioria das famílias, ela é extremamente importante na 
sociedade moderna, mas a família pode encontrar outra forma de prover adequada educação pré-
escolar e seus filhos.  
A relação-proposta acima procura ser mais incisiva e determinante do que a do Anteprojeto ("oferta 
de vagas"). 
Parecer:   
   Pela sua importância social, a Emenda pode ser acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00268 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:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao item II do Art. 3o. do Anteprojeto do Relator:  
"Art. 3o. idem  
II - Garantia de atendimento em creches e  
pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. 
Justificativa: 
A oferta de vagas como foi apresentado no anteprojeto enseja a não obrigatoriedade do atendimento 
necessário, tão amplamente debatido na presente Subcomissão. A mudança do termo para “garantia 
de atendimento” vem reforçar essa obrigatoriedade por parte do Estado que não poderá se omitir em 
relação à questão. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00271 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) 
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Texto:   
   Dê-se ao inciso II do art. 3o. a seguinte redação:  
"II - garantia de educação pré-escolar  
gratuita, às famílias que o desejarem para as  
crianças até seis anos de idade." 
Justificativa: 
A gratuidade deve aparecer, como aparece no ensino fundamental (Art.3º, I e IV parágrafo único), 
pois ela se destina' principalmente às famílias de renda mais baixa e é a condição sine qua non para 
que as crianças do estrato de renda mais baixa possam  frequentá-la.  
A explicitação de que a educação pré-escolar - dever do Estado - é facultativa para a criança ("às 
famílias que o desejarem") visa eliminar interpretação falsa de que seria compulsória para as 
crianças. Isso não é recomendável pois a pré-escola é uma instituição complementar à família na 
educação da criança. Por contar com profissionais e dispor de conhecimentos e ambiente 
especializados já não disponíveis à maioria das famílias, ela é extrema mente importante na 
sociedade moderna, mas a família pode encontrar outra forma de prover adequada educação pré-
escolar a seus filhos.  
A redação proposta acima procura ser mais incisiva e determinante do que a do Anteprojeto ("oferta 
de vagas"). 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00274 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 § único do artigo 3o., após  
"brasileiros", "à educação pré-escolar." 
Justificativa: 
A terminologia educação fundamental não deixa claro se incluir a educação pré-escolar. Em outras 
Partes do Anteprojeto são utilizadas as expressões educação pré-escolar, ensino funda mental 
ensino de 1º grau.  
Acrescenta-se ainda 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. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00016 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:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Art. 3o - Dê-se ao paragrafo VI a seguinte redação:  
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VI - Garantia de auxilio suplementar ao aluno  
das escolas públicas, através de programas de  
material didático-escolar, transporte, alimentação  
e assistência médico-odontológica e psicológica. 
Justificativa: 
A correção se faz necessária para o atendimento como "auxílio suplementar" aos estudantes da rede 
pública de ensino quando a simples gratuidade da escola não for suficiente para sua formação em 
qualquer nível, e para que os estudos daquele aluno não sofram solução de continuidade.  
Se nós não especificarmos na nova Constituição, vamos permitir que mesmo aqueles que tenham 
condições diferenciadas e cursem as escolas da rede privada possam usar deste benefício. 
A educação ou o ensino não poderão ser jamais privilégio de alguns, numa pátria que se pretende 
livre, soberana e democrática. 
Parecer:   
   A gratuidade do ensino fundamental, em todas as escolas do País, torna inócua a preocupação 
com o privilegiamento de alunos não carentes através de auxílio suplementar, que se destina a 
reforçar a própria gratuidade.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00051 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes, página 25 acrescente-se:  
Acrescente-se o inciso V ao art. 3o:  
A Educação compreenderá a formação global do  
indivíduo, não limitando-se apenas à simples  
instrução, estando voltada para a identificação e  
solução dos problemas que afligem o povo e o País,  
buscando com isso, seu desenvolvimento  
independente e o progresso científico, tecnológico  
e cultural. 
Justificativa: 
A consolidação do processo democrático, a garantia da soberania Nacional e a conquista de uma 
sociedade fundamentada não na exploração, mas no exercício crítico e livre dos direitos e deveres do 
indivíduo, considerados em sua totalidade, pressupõe a garantia do acesso de todas as condições 
necessárias a seu pleno desenvolvimento, dentre as quais a educação emerge como uma das 
questões prioritárias. Assim, a consideração do direito à educação transcende ao simples processo 
de reprodução formal, englobando o Incentivo ao progresso científico, tecnológico e cultural, inseridos 
na constante identificação e busca das soluções necessárias ao pleno desenvolvimento do País. 
Neste contexto, cabe ao Estado dar inteiro respaldo à área, definindo ' prioridades, reestruturando 
currículos, notadamente de parte profissionalizante, para que sejam formados Indivíduos cada vez 
mais qualificados. 
Parecer:   
   As preocupações do Autor da presente Emenda estão acolhidas em sua essência. A "formação  
global do indivíduo" está contido no "pleno desenvolvimento da pessoa", que só se realiza na 
sociedade, com a cidadania cultural e política, resultado da Educação. Ao adequar-se o ensino às 
características culturais da sociedade, suas realidades e exigências, a Constituição estará colocando 
a Educação a serviço da "identificação e solução dos problemas que afligem o povo e o País..."  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00054 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Educação,  
Cultura e Esportes, pág. 25  
Ao artigo 3o acrescente-se o seguinte inciso:  
O Ensino público será assegurado e gratuito  
em todos os níveis, incluindo-se os níveis pré-escolar  
e universitário. 
Justificativa: 
É mais que sabida e comprovada cientificamente a necessidade de se possibilitar ao indivíduo em 
formação condições de se educar no período de vida denominado "pré-escolar". Nessa faixa etária o 
indivíduo ' em formação adquire e desenvolve grande parte de sua capacidade de maturação 
cerebral. Isso sem se levar em conta a necessidade premente de se manter nossas crianças em um 
ambiente seguro e adequado à sua formação durante o período de ausência de seus pais do lar. O 
ensino universitário, de forma análoga, é fundamental na formação de indivíduos hábeis e 
qualificados, formação essa que será revertida em benefício da própria Nação que passará a, contar, 
cada vez mais, com mão de obra I qualificada. 
Parecer:   
   A proposta já está contemplada no texto do Anteprojeto aceito pelo Relator.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00056 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes, página 25  
Entre os incisos I e II do art. 3o, acrescente-se:  
As verbas públicas para a Educação deverão  
ser exclusivamente utilizadas na Rede Pública,  
excetuando-se as instituições educacionais  
filantrópicas, de benemerência e de utilidade pública. 
Justificativa: 
Em decorrência da responsabilidade efetiva do Estado com a manutenção do sistema de ensino 
público, gratuito e de boa qualidade, em todos os níveis, o mesmo deverá garantir a aplicação das 
verbas públicas para a educação, preferencialmente, na Rede Pública. Dessa forma poderia cobrir-se 
os déficits existentes no setor público. 
Parecer:   
   A dicotomia entre escolas públicas e particulares não consegue hoje expressar adequadamente a 
complexidade dos nossos sistemas de ensino. Por isto, o princípio foi acolhido pelo  
Substitutivo, em sua essência. 
   
   EMENDA:00067 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto 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:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item I, do artigo 3o, do Anteprojeto  
da Subcomissão VIII - A, a seguinte redação:  
Art. 3o - .................... 
I - Ensino para todos, dos seis aos dezesseis  
anos, obrigatório e garantido, e incluirá  
habitação para o exercício de uma atividade  
profissional, sendo que para a investidura no  
ensino superior a seleção será feita através das  
avaliações dos currículos e horas a serem normadas  
em lei. 
Justificativa: 
O Anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, criada por Decreto, 
sugere no artigo 387 que "O ensino é obrigatório para todos, dos seis aos dezesseis anos, e incluirá a 
habilitação para o exercício de uma atividade profissional".  
Sugestão de norma Constitucional de nossa autoria encaminhada à essa Subcornissão e não 
acatada, a repete e vai mais além: propõe que "para a investidura no ensino superior a seleção será 
feita através de avaliação dos currículos e notas a serem normadas em lei".  
A inclusão dos dispositivos consubstanciados na emenda que ora oferecemos, amplia o período de 
escolaridade obrigatória, estamos ao mesmo tempo oferecendo maiores oportunidades de acesso 
dos Jovens à educação e retardando a pressão sobre o mercado de trabalho.  
Ao estabelecermos a habilitação profissional, vamos ao encontro da carência de mão-de-obra 
capacitada à absorção de tecnológicas modernas, típicas dos países industrializados, 
concomitantemente à melhoria da qualidade do ensino público, tão necessários em nosso país. 
Paralelamente, a melhoria da qualidade de ensino permitirá a supressão do vestibular, tão 
desacreditado como critério de medida de capacidade intelectual a nível de conhecimento.  
Ao longo dos anos montou-se no País uma verdadeira indústria do vestibular" que, além de propiciar 
as incontáveis fraudes comprovadas, privilegia as classes de renda mais favorecidas, em detrimento 
da capacidade intelectual, da vocação potencial e do aproveitamento escolar.  
Esta propositura visa modificar, desde os primeiros anos de escolaridade, o vício que o vestibular 
impõe às pessoas: conhecimentos imediatistas, sem consistência, falsa visão de cultura e inversão 
dos valores que só são adquiridos com o correr dos anos de estudos. 
A nova metodologia de ensino deverá, obrigatoriamente, preparar o educando para o terceiro grau e 
nunca o submeter ao aprendizado de provas de conteúdo meramente momentâneo e que na 
Universidade só acabará formando péssimos e despreparados profissionais. 
Parecer:   
   O Relator mantém a redação do Anteprojeto que garante a continuidade do ensino obrigatório e 
gratuito e remete à Lei Básica da Educação Nacional o detalhamento da organização dos sistemas 
de ensino.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00100 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso VI, do artigo 3o do  
Anteprojeto da subcomissão de Educação, Cultura e Esporte.  
VI - Construção de Centro Integrados de  
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Ensino Público, onde o ensino terá turno único,  
duração mínima de oito horas, assistência gratuita  
ao aluno de material didático-escolar, transporte,  
alimentação, médica-odontológica e psicológica. 
Justificativa: 
A educação primária para todos é dever fundamental do Estado Democrático com o objetivo de 
eliminar as desigualdades sociais, estimular a mobilidade e democratizar a sociedade.  
Nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, onde há milhões de menores carentes, portanto 
destituídos de condições mínimas para o aprendizado. D Estado tem o dever de assegurar às 
crianças a alimentação, assistência médica e odontológica e um sistema de ensino em turno único, 
para possibilitar a todas as crianças a oportunidade democrática de aprendizado.  
Este investimento do Estado há de recuperar para o País milhões de crianças que, de outra forma, 
abandonariam os estudos nos primeiros anos e iriam, no futuro, engrossar as fileiras da 
marginalidade.  
Não basta construir escolas públicas tradicionais. As estatísticas demonstram a infrequência e o 
abandono da escola pelos menores cantes. Com o Centro Integrado de Ensino criam-se condições 
para transformar as crianças brasileiras em cidadãos úteis à Pátria. 
Ressalte-se que com os juros da dívida externa de um ano 12 bilhões de dólares, seria possível 
construir um Centro Integrado de Ensino público em cada um dos 4 mil municípios brasileiros. 
Parecer:   
   O auxílio suplementar ao educando, com a respectiva discriminação, acha-se acolhido pelo 
Substitutivo. Entretanto, a construção de estabelecimentos e outras normas devem ficar a  
cargo da legislação complementar e ordinária, levando em conta a tradição do Direito brasileiro. 
   
   EMENDA:00118 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:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte - art. 2º, item IX  
Inclua-se o seguinte dispositivo no anteprojeto:  
Art. atendimento preferencial, oficializado e  
gratuito aos portadores de deficiência sensorial e  
aos superdotados, em todos os níveis de ensino. 
Justificativa: 
O atendimento pretendido por este item deve ser, também, preferencial. Temos de superar as 
deficiências dos alunos com um atendimento mais especializado. Por outra forma, cumpre ainda 
estabelecer que se trata de deficiências sensorial para que o texto da futura Lei Maior seja o mais 
explícito possível. 
Parecer:   
   Entendemos que cabe ao Estado a assistência gratuita aos deficientes e aos superdotados, em 
todos os níveis.  
Pelo acolhimento parcial.  
   
   EMENDA:00175 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:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   
   Art. 3o.  
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VII - garantia de que todos os  
estabelecimentos de ensino ficam sujeitos à  
definição de um projeto pedagógico como  
característica precípua para seu funcionamento,  
envolvendo ensino, pesquisa e extensão. 
Justificativa: 
A proposta complemente as ações do dever do Estado de zelar pela qualidade do ensino ministrado 
no país. Precisamos muito mais do que da educação formal ou profissionalizante. É imperioso e 
inadiável que tenhamos padrões de ensino dignos que impliquem na transferência efetiva de 
conhecimentos para as gerações. A vinculação do ensino a projetos pedagógicos ressalta desde logo 
a desmontagem e a desmotivação da chamada “indústria do ensino” que não compromissos com a 
educação e a soberania do nosso povo, mas a voracidade e a incompetência de irresponsáveis. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A proposta está, a nível constitucional, atendida no art. 12 do Substitutivo. Da interpretação e 
aplicação desse dispositivo, decorre, obrigatoriamente, a definição de projetos pedagógicos para 
cada unidade escolar. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00177 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:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   
   Art. 3o.  
VI - garantia de auxílio suplementar ao aluno  
de ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte, alimentação  
e assistência médico-odontológica, psicológica e  
farmacêutica. 
Justificativa: 
Não é possível a exclusão da assistência farmacêutica deste processo, muito pelo contrário, se faz 
necessária a sua complementação, uma vez que são notórias as carências do nosso povo pobre. 
Por outro lado, o legislador não poderá ser inconcluso no âmbito da assistência multiprofissional que 
deve assistir à população abrangida no texto constitucional. 
Parecer:   
   É de grande importância a inclusão da assistência farmacêutica ao lado dos demais atendimentos. 
Acolhida totalmente. 
   
   EMENDA:00190 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  
Acrescente-se o seguinte Inciso (VII) ao  
Artigo 3o:.......................  
VII - Oferta obrigatória de ensino noturno em  
cada estabelecimento público, nos mesmos cursos e  
níveis em que seja oferecido ensino diurno. 
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Justificativa: 
Todos sabemos que a imensa maioria dos jovens e adultos brasileiros, e, em grande parte até 
mesmo das crianças, depende do seu próprio trabalho para sobreviver. Organizar a oferta de 
educação pública, prevendo a sua universalização e gratuidade, sem levar em conta esse dado, é 
manter as boas intenções apenas na letra de lei.  
O ensino noturno é, na maioria das vezes, a única opção viável para quem trabalha durante o dia. A 
Constituição deve ser elaborada tendo-se em mente o " Brasil real". E neste, a maioria não pode 
dispor do dia livre para estudar.  
Por outro lado, enquanto essa oferta noturna de educação não for erigida à condição de disposição 
Constitucional, ela não se tornará realidade. 
Parecer:   
   A organização do sistema público de ensino, com a inclusão do turno noturno, pode ser um dos 
postulados da futura Lei Básica da Educação Nacional.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00207 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes (VIII-a).  
Substitua-se o inciso V do artigo 3o. do anteprojeto pelo seguinte:  
V - assegurar a igualdade de oportunidades  
educacionais, garantindo a todos,  
independentemente de condições sociais e  
econômicas, o acesso à educação, cabendo família a  
escolha do gênero de educação a ser ministrado a  
seus filhos. 
Justificativa: 
O inciso V do artigo 3º peca por falta de clareza.  
O texto aqui proposto apresenta as mesmas ideias, dando ênfase ao direito e ã responsabilidade da 
família na escolha da educação a dar a seus filhos. 
Parecer:   
O conteúdo da emenda, na sua essência, já está contemplado no anteprojeto. Pelo não acolhimento.  
 
   
   EMENDA:00214 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:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes (VIII-a).  
Suprima-se a palavra "público", após ensino,  
no caput do artigo 3o. do anteprojeto. 
Justificativa: 
A Constituição deve aplicar-se a todos os brasileiros, em igualdade de condições sem qualquer tipo 
de discriminação, conforme o artigo 1º. 
Parecer:   
   Entendemos que a expressão "público", no caput do Artigo 3o. não implica qualquer tipo de 
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discriminação, mas apenas ratifica que o ensino será ministrado pelo Estado, desde que o 
anteprojeto garante a exclusividade das verbas públicas para o ensino público. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00222 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  
Inclua-se no Inciso VI do Artigo 3o, após a  
palavra "alimentação", a seguinte expressão:  
"... uniforme escolar ..." 
Justificativa: 
É indispensável incluir, entre os auxílios suplementares à gratuidade, o uniforme escolar, cuja falta 
constitui frequentemente motivo constrangedor para a negação do acesso à sala de aula para 
milhares de crianças pobres. 
Parecer:   
   O auxílio suplementar já abrange um universo bastante amplo das necessidades básicas do 
educando.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00223 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:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
"Habilitação de atividade profissional, em  
todas as suas etapas, desde a iniciação, a  
preparação, a formação até a especialização, em  
todos os níveis e graus de ensino." 
Justificativa: 
Milhões de brasileiros que ingressam anualmente no mercado de trabalho ressentem de uma 
Educação para o Trabalho que abranja desde a iniciação, a preparação, a formação e até mesmo a 
especialização.  
O isolamento da escola quanto aos anseios e necessidades da comunidade, através de um currículo 
eminentemente teórico, faz com que o educando ao deixá-la não encontre aplicação prática de seus 
conhecimentos adquiridos durante a vida escolar, qualquer que seja a séria, nível ou grau em que 
interrompa ou conclua seus estudos, enfrentando dificuldades múltiplas na aplicação dos mesmos. 
Isso ocorre até mesmo para aquela que logram alcançar a formação superior. 
Parecer:   
   A continuidade da educação fundamental, inclusive em termos de habilitação profissional, é uma 
das garantias mantidas pelo Relator.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00225 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto 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:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso III do art. 3o. do  
Anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e  
Esportes, pelo seguinte:  
"III - garantia de educação obrigatória, em  
creches e pré-escolas para crianças até seis anos  
de idade." 
Justificativa: 
Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Teixeira sobre a necessidade de se 
proporcionar educação pré-escolar, em caráter obrigatório, pois é público que os educadores de todo 
o mundo já concluíram ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolar idade, como 
também constitui consciência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres continuarão 
desatendidas. 
Parecer:   
   A proposta é justa e de importância fundamental para o nosso contexto social mas, considerando 
que esta obrigatoriedade aumentaria em proporção amplas a população da faixa de educação 
compulsória e na prática, a educação fundamental não vem sendo dada a todos, somos de opinião 
do não acolhimento. 
   
   EMENDA:00251 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:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte artigo ao  
Anteprojeto aprovado pela Subcomissão responsável  
pela parte relativa à educação, suprimindo-se as  
disposições em contrário:  
"Art. - Na realização da política de ensino  
incumbe ao Estado:  
I - assegurar o ensino básico obrigatório e gratuito;  
II - garantir a educação permanente e  
eliminar o analfabetismo;  
III - garantir a todos os cidadãos, segundo  
as suas capacidades, o acesso aos graus mais  
elevados do ensino, da investigação científica e  
da criação artística. 
Justificativa: 
A existência de um sistema nacional de ensino não implica uma rígida centralização, mas reclama 
uma satisfatória compreensão da unidade geral dos propósitos e de unificação, a fim de que se 
obtenha uma real eficiência no trabalho. 
É necessário fazermos uma mudança na formulação geral dos sistemas de ensino, não só quanto a 
uma conveniente programação como também ao número de serviços, sua distribuição e articulação, 
tudo dentro de uma compreensão funcional. 
Assim é que com essa sugestão vamos fazer constar da nova Carta Magna as incumbências do 
Estado com relação a política de ensino. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda acha-se implicitamente contemplado no texto do Relator.  
Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:00257 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso V, art. 3o. do  
Anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e  
Esporte, pelo seguinte:  
"V - Assegurar a igualdade de oportunidades  
educacionais, garantindo a todos,  
independentemente de condições sociais e  
econômicas, o acesso à educação, cabendo à família  
a escolha do gênero de educação a ser ministrada a  
seus filhos". 
Justificativa: 
O inciso V do texto, como redigido, oferece pouca clareza. 
O texto aqui proposto apresenta as mesmas ideias dando ênfase ao direito e a responsabilidade da 
família na escolha da educação e dar a seus filhos. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, na sua essência, está contemplado no anteprojeto, no inciso V, art. 3o.. 
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00284 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:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Capítulo I  
Da Educação, Cultura e Esportes  
Emenda Substitutiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Substitua-se o inciso V, art. 3o. pelo seguinte:  
"V - Assegurar a igualdade de oportunidades  
educacionais, garantindo a todos,  
independentemente de condições sociais e  
econômicas, o acesso à educação, cabendo à família  
a escolher do gênero de educação a ser ministrada  
a seus filhos." 
Justificativa: 
O inciso V do texto, como redigido, oferece pouca clareza. 
O texto aqui proposto apresenta as mesmas ideias dando ênfase ao direito e a responsabilidade da 
família na escolha da educação e dar a seus filhos. 
Parecer:   
   Em essência a proposta está contemplada no Substitutivo.  
Não acolhida. 
   
   EMENDA:00285 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto 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:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Capítulo I  
Da Educação, Cultura e Esportes  
Emenda Substitutiva ao Anteprojeto  
Substitua-se o inciso III do art. 3o. pelo  
seguinte:  
"III - garantia de educação obrigatória em  
creches e pré-escolas para crianças até seis anos  
de idade." 
Justificativa: 
Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Teixeira sobre a necessidade de se 
proporcionar educação pré-escolar, em caráter obrigatório, pois é público que os educadores de todo 
o mundo já concluíram ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolaridade, como 
também constitui consciência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres continuarão 
desatendidas. 
Parecer:   
   A proposta é justa e de importância fundamental para o nosso contexto social mas, considerando 
que esta obrigatoriedade aumentaria em proporções amplas a população da faixa de educação 
compulsória e na prática, a educação fundamental não vem sendo dada a todos, somos de opinião 
do não acolhimento. 
   
   EMENDA:00286 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:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Capítulo I  
Da Educação, Cultura e Esportes  
Emenda Supressiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Suprimir a palavra "público", redigindo assim o artigo:  
"Art. 3o. - O dever do Estado com o ensino de  
todos os brasileiros efetivar-se-á pelas seguintes  
obrigações:  
I - ......................... 
Justificativa: 
A constituição deve aplicar-se em igualdade de condições sem qualquer tipo de discriminação 
conforme o previsto no art. 1º. 
Parecer:   
   Entendemos que a expressão "público", no caput do Art. 3o. não implica qualquer tipo de 
discriminação, mas apenas ratifica que o ensino será ministrado pelo Estado, desde que o 
anteprojeto garante a exclusividade das verbas públicas para o ensino público. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00292 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação, da  
Cultura e dos Esportes. (VIII-A):  
Substitua-se os artigos 1o., 2o., 3o., 4o.,  
5o., 6o., 7o., 11, 15 e 16 do Anteprojeto, pelo seguinte:  
"Art. 1o. - A educação, dada no lar e na  
escola, é direito de todos, assegurada a igualdade  
de oportunidade, e inspira-se nos ideais de  
liberdade e solidariedade e no princípio da  
unidade nacional.  
§ 1o. - O ensino será ministrado pelos  
poderes públicos e pela iniciativa particular,  
obedecidos os seguintes critérios:  
a) igualdade entre o homem e a mulher, vedada  
quaisquer discriminação em razão do nascimento,  
raça, cor, credo religioso ou origem;  
b) o ensino público e particular de nível  
primário e médio será ministrado em língua nacional;  
c) o ensino público de 1o. e 2o. graus será gratuito;  
d) o ensino particular de 1o. grau será  
gratuito e o de 2o. grau gratuito para os alunos  
carentes, cabendo ao Estado o custeio na forma da lei;  
e) o ensino dos seis aos quinze anos é obrigatório;  
f) o ensino público e particular ulterior ao  
de 2o. grau será gratuito para quantos,  
demonstrando efetivo aproveitamento, provarem  
falta ou insuficiência de recursos, cabendo ao  
Estado transferir recursos, na forma da lei, às  
escolas particulares;  
g) o ensino religioso, de caráter  
confessional, de matrícula facultativa,  
constituirá disciplina dos horários normais de 1o.  
e 2o. graus, facultada, na forma da lei, a  
indicação dos professores pelas confissões  
religiosas interessadas;  
h) o provimento dos cargos iniciais e finais  
das carreiras do magistério de 1o. e 2o. graus e  
superior, quando se tratar de ensino público, será  
feito mediante concurso de prova e de títulos;  
i) é garantida a liberdade de cátedra;  
j) o ensino público de 1o. e 2o. graus será  
descentralizado, cabendo prioritariamente, o de  
1o. grau aos municípios e o de 2o. grau aos  
Estados na forma da lei complementar que  
estabelecerá mecanismos de transferência  
automática de recursos e financeiros da União para  
os demais níveis de poder;  
k) as empresas agrícolas, industriais e  
comerciais manterão, na forma da lei, ensino  
primário gratuito a seus empregados e filhos  
destes, bem como em cooperação, aprendizagem e  
treinamento a seus trabalhadores;  
1) os currículos de 1o. e 2o. graus darão  
prioridade ao ensino da língua nacional da  
matemática e incluirão, como matérias  
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obrigatórias, o estudo da Constituição e Moral e  
Cívica." 
Justificativa: 
A emenda visa assegurar a participação da iniciativa particular nas tarefas da Educação - condição 
indispensável para que ela seja democrática. 
A prerrogativa dos pais, responsáveis ou a escola - pública ou particular - é timbre das sociedades 
totalmente livres.  
É o que pretende a emenda.  
Suprime-se, ainda, o dispositivo sobre vinculações, vez que, ao anteprojeto próprio, foi apresentada 
emenda, determinando elas sejam objeto dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, de duração 
trienal. 
Com todo o respeito, quero, ainda, lembrar o nobre Relator, a Comissão e os senhores Constituintes 
que, aprovado o anteprojeto, o Brasil dará ao mundo um exemplo grotesco de incoerência: recursos 
públicos poderão ser repassados a associações culturais, clubes de futebol, empresas teatrais, 
cinematográficas e a muitas outras, mas não poderão ser repassados a escol a! 
Parecer:   
   O relator mantém o teor do Anteprojeto.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00306 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:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Insira-se, após o item I do art. 3o., o  
seguinte item, remunerando-se aos demais.  
II - atendimento, através do ensino  
supletivo, a toda a população que não frequentou o  
ensino fundamental na idade própria; 
Justificativa: 
O Anteprojeto destaca-se pelas garantias de acesso ao ensino fundamental e obrigatório, 
reconhecendo-o corno um direito público subjetivo. Falta, porém, explicitar que o direito à educação 
não se restringe as crianças e adolescentes. 
Parecer:   
   O conteúdo total desta Emenda está agasalhado no inciso I do artigo 3o. do Substitutivo. Acolhida. 
   
   EMENDA:00310 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:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao Item II do Art. 3o., a seguinte redação:  
II - garantia de atendimento em pré-escolas  
às crianças de quatro e seis anos de idade, em  
caráter de obrigatoriamente progressiva: 
Justificativa: 
A educação pré-escolar apresenta importância crucial em termos nutricionais, sociais e, sobretudo, 
educacionais. Assim, a nova Lei Magna não pode deixar de lado este grupo etário, que se encontra 
num período crítico para a sua formação. Tendo em vistas proporções deste contingente demográfico 
e a dificuldade de se atender a múltiplos objetivos com recursos escassos, propomos a 
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obrigatoriedade progressiva. Deste modo, com a flexibilidade da Lei Maior, poder-se-á atingir 
gradativamente a cobertura deste grupo de crianças. Consideramos, por outro lado, que as creches 
devem ser objeto de outro título da Constituição. 
Parecer:   
   A obrigatoriedade é exigida para o ensino fundamental e neste sentido todos os esforços terão que 
ser dedicados a este nível de ensino. Apesar da importância do pré-escolar, ainda não é possível 
estabelecer qualquer obrigatoriedade para esta faixa etária. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00331 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:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso III do art. 3o. pelo seguinte:  
"III - garantia de educação obrigatória, em  
creches e pré-escolas para crianças até seis anos  
de idade." 
Justificativa: 
Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Teixeira sobre a necessidade de se 
proporcionar educação pré-escolar, em cará ter obrigatório, pois é público que os educadores de todo 
o mundo já concluíram ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolaridade, como 
também constitui consciência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres continuarão 
desatendidas. 
Parecer:   
   A educação obrigatória não pode, ainda, ser ampliada para esta faixa etária uma vez que a clientela 
do ensino fundamental não está, suficientemente, atendida. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00339 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:   
   Capítulo I - Substitua-se o inciso V, art. 3o, pelo seguinte:  
"V - assegurar a igualdade de oportunidades  
educacionais, garantindo a todos,  
independentemente de condições sociais e  
econômicas, o acesso à educação, cabendo à família  
a escolha do gênero de educação a ser ministrada a  
seus filhos." 
Justificativa: 
O inciso V do texto, como redigido, oferece pouca clareza.  
O texto aqui proposto apresenta as mesmas ideias dando ênfase ao direito e à responsabilidade da 
família na escolha da educação a dar a seus filhos. 
Parecer:   
   O conteúdo da proposição, em sua essência, já está contemplado no Anteprojeto.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00348 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto 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:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Incluir item VII ao artigo 3o. ou onde couber.  
VII - Instituir um sistema de amparo ao  
estudante, que lhe propiciará serviços de saúde,  
bolsas de estudos e manutenção, mantido com  
recursos da União, dos Estados, dos Municípios, na  
forma da lei. 
Justificativa: 
O atendimento dos estudantes carentes é precário, disperso nas suas funções é ineficiente. A perda 
com estudantes ao longo das séries, custa mais ao poder público do que qualquer tipo de assistência 
que venha a impor. A defasagem idade-série está na estatística para comprovar a necessidade de 
um sistema como proposto. 
Parecer:   
   O conteúdo da proposição, em sua essência, já foi acolhido no Anteprojeto. Pelo acolhimento 
parcial. 
   
   EMENDA:00354 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 3o. do capítulo I da Subcomissão VIII-A:  
"Art. 3o. A educação escolar fundamental será  
gratuita e compreende onze anos de escolaridade,  
sendo os oito primeiros obrigatórios para todos." 
Justificativa: 
Esta Emenda tem como objetivo restabelecer o direito democrático ao ensino livre, respeitando o 
pluralismo da Sociedade Brasileira. 
Parecer:   
   A realidade brasileira tem comprovado a dificuldade de atender a clientela da educação 
fundamental com duração de oito anos. É prudente garantir menos, ou seja, continuar com oito  
anos, e que este menos se torne verdadeiro. Não acolhimento. 
   
   EMENDA:00360 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:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
da Educação, Cultura e Esportes.  
Inclua-se no parágrafo único do art. 3o.,  
após "brasileiros", "à educação pré-escolar". 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 67  

 

A terminologia educação fundamental não deixa claro se incluir a educação pré-escolar. Outras 
partes do Anteprojeto são utilizadas as expressões educação pré-escolar, ensino fundamental e 
ensino de 1º grau.  
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 
Parecer:   
   A inclusão da educação pré-escolar neste dispositivo seria o mesmo que transformá-la em 
educação obrigatória e gratuita quando na realidade, essa se aplica à educação fundamental.  
Não acolhida. 
   
   EMENDA:00368 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:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Garante o tempo integral no ensino da 1a. a  
4a. Série do Ensino Fundamental.  
Art. 1o. Inclua-se, no Art. 3o. do  
Anteprojeto, o seguinte item:  
"Art. 3o. ..................................  
I - ........................................  
IV - ........................................  
VII - a garantia de ensino em tempo integral  
definido em Lei, da 1a. a 4a. série do ensino  
fundamental." 
Justificativa: 
O tempo integral apresenta-se como forma mais adequada de se ministrar o ensino primário dentro 
de uma visão social ampla da educação, indo além do ato didático-pedagógico formal de ensinar a 
ler, escrever e conta, incluindo procedimentos que visam possibilitar o desenvolvimento pleno de 
todas as aptidões e potenciais do aluno em sua manifestação físico-psicológico-cognitivo, social e 
afetivo.  
Possibilitaria à escola atividades de educação informal, tão importante quanto a formal -tais como o 
esporte, o lazer, a arte, as atividades de iniciação profissional. 
A permanência, do aluno, na escola, em tempo integral, além disso facilitará a aplicação de 
programas integrados de saúde permitindo melhor sua execução, controle e eficiência, e contribuirá 
de modo positivo a diminuição da delinquência infanto-juvenil. 
Essas são as fundamentações básicas de nossa proposta. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Proposição apresenta grande interesse para a melhoria do rendimento do ensino. Todavia, deve 
ser abordada na elaboração de lei complementar, pelo seu nível de pormenorização. 
   
   EMENDA:00373 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:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 3o. do Anteprojeto  
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Constitucional da Subcomissão da Educação, Cultura  
e Esportes o seguinte parágrafo:  
Parágrafo único - O Estado deverá assegurar o  
ensino profissionalizante de 2o. grau, adequando-o  
às necessidades de comunidades urbanas e rurais,  
afim de suprir o país de recursos humanos e  
tecnologia básica. 
Justificativa: 
O acesso à Universidade ainda é limitado às classes mais privilegiadas e o ensino fundamental não 
estimula profissionalização. 
O País necessita de recursos humanos e de tecnologia básica principalmente para o 
desenvolvimento da agricultura e da indústria. É dever do Estado providenciar a implantação de 
escolas-oficinas, capacitando-as para o atendimento da crescente demanda principalmente nas áreas 
mais carentes 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
O Substitutivo acolhe a Proposição, ao estabelecer a progressiva extensão da gratuidade e 
obrigatoriedade ao ensino médio 
   
   EMENDA:00377 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:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
da Educação, Cultura e Esportes.  
- Dê-se ao inciso III do art. 3o. a seguinte redação:  
"III - garantia de educação pré-escolar  
gratuita, às famílias que o desejarem para as  
crianças até seis anos de idade." 
Justificativa: 
A gratuidade deve aparecer, como aparece no ensino fundamental, pois ela se destina principalmente 
às famílias de renda mais baixa e é a condição sine qua non para que as crianças do estrato de 
renda mais baixa possam frequentá-la.  
A explicitação de que a educação pré-escolar - dever do Estado - é facultativa para a criança ("às 
famílias que o desejarem") visa eliminar interpretação falsa de que seria compulsória para as 
crianças. Isso não é recomendável, pois a pré-escola é una instituição complementar à família na 
educação da criança. Por contar com profissionais e dispor de conhecimentos e ambiente 
especializado já não disponíveis à maioria das famílias, ela é extremamente importante na sociedade 
moderna, mas a família pode encontrar outra forma de prover adequada educação pré-escolar a seus 
filhos.  
A redação proposta acima procura ser mais incisiva e determinante do que a do Anteprojeto (oferta 
devagas) 
Parecer:   
   Sua emenda está, em essência, agasalhada no Substitutivo.  
Não acolhida. 
   
   EMENDA:00380 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 
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Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
da Educação, Cultura e Esportes.  
Inclua-se como parágrafo do art. 1o.:  
§ 1o. - Incumbe o Poder Público competente  
dar prioridade em seus orçamentos e em sua  
política educacional à educação gratuita de tempo  
integral às crianças, com alimentação, assistência  
médica e odontológica.  
§ 2o. - Constitui crime de responsabilidade o  
não atendimento ao disposto no parágrafo anterior. 
Justificativa: 
O Brasil há de debruçar-se sobre suas crianças e dar-lhes o que mais necessitem: educação e 
assistência.  
Ou fazemos isto, ou jamais chegaremos ao futuro promissor desenhado para o País.  
Não podemos continuar com os milhões de crianças desassistidas e abandonadas. 
Agora, precisamos dar concretude aos enunciados gerais. E precise encarar de frente e como 
responsabilidade. Ou nos responsabilizamos face a sua dramaticidade ou não somos dignos de 
esperanças que nos envolve. 
Parecer:   
   O conteúdo da proposta, em sua essência, está contemplado no texto do Anteprojeto, no inciso VI, 
do Art. 3o..  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00400 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:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso V, do art. 3o. do  
anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e  
Esportes, pelo seguinte:  
V - Assegurar a igualdade de oportunidades  
educacionais, garantindo a todos,  
independentemente de condições sociais e  
econômicas, o acesso à educação, cabendo à família  
a escolha do gênero de educação a ser ministrada a  
seus filhos. 
Justificativa: 
O inciso V do texto, como redigido, oferece pouca clareza. 
O texto aqui proposto apresenta as mesmas ideias dando ênfase ao direito e a responsabilidade da 
família na escolha da educação a dar a seus filhos. 
Parecer:   
   O anteprojeto assegura a exclusividade das verbas públicas para as escolas públicas e, em casos 
especiais, para as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos do Art. 11 e seus 
parágrafos. A opção da família deve se restringir aos termos do parágrafo acima citado. Acolhida 
Parcialmente. 
   
   EMENDA:00403 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto 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:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir a palavra "público", do art. 3o. do  
anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e  
Esportes, redigindo assim o artigo:  
Art. 3o. - O dever do Estado com o ensino de  
todos os brasileiros efetivar-se-á pelas seguintes  
obrigações:  
I - .......................... 
Justificativa: 
A Constituição deve aplicar-se a todos os brasileiros, em igualdade de condições sem qualquer tipo 
de discriminação, conforme o previsto no art. 1º. 
Parecer:   
   A preocupação em especificar dever do Estado com o ensino público, não atingindo o particular é 
exatamente, para que o dispositivo tenha real cumprimento, o que corresponderá a grandes avanços 
da educação brasileira. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00421 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:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modificar o inciso IV, do art. 3o. da  
Comissão da Família, da Educação Cultura e  
Esportes, da ciência e Tecnologia e da Comunicação,  
Subcomissão VIII - a, passando seu texto ter a  
seguinte redação:  
"IV - atendimento especializado e gratuito  
aos portadores de deficiências físicas, mentais e  
sensoriais em todos os níveis de ensino, a quem  
deve destinar sempre que possível classes  
regulares, garantidas assistência e o  
acompanhamento especializados com utilização das  
técnicas especiais empregadas para seu desenvolvimento." 
Justificativa: 
As pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoriais e mentais, necessitam de um entrosamento 
muito maior com seu semelhante para não se sentirem discriminadas. Qualquer tipo de discriminação 
tenderá a dificultar o seu desenvolvimento. 
Por isso a nossa emenda é no sentido de dar condições a um melhor atendimento na escola, o que 
em muito ajudará aos que cuidam dele no lar. 
Parecer:   
   Estas contribuições são de grande importância mas, em se tratando de detalhamentos, elas 
adaptam-se melhor no momento da discussão de lei complementar. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00444 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto 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:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   "Art. - O ensino público técnico e  
agrotécnico profissionalizante, em nível de 1o. e  
2o. graus, é gratuito.  
a - A gratuidade se estenderá ao material  
escolar e à alimentação básica fornecida pela  
escola e pelo centro técnico de treinamento profissional.  
b - A união destinará quantia, não inferior a  
vinte e cinco por cento dos recursos orçamentários  
para a Educação, à manutenção e desenvolvimento do  
ensino técnico e agrotécnico profissionalizante de 1o. e 2o. grau". 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma constitucional prende-se ao preceito básico de que compete ao 
Estado universalizar as oportunidades educacionais para todos os brasileiros que desejam ensino 
técnico e profissionalizante, principalmente voltado à agricultura. A gratuidade do ensino, bem como 
sua igual qualidade, é imprescindível para que todos tenham as mesmas oportunidades de acesso 
social e desempenho econômico. Por outro lado, é preciso estimular a profissionalização técnica, 
fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do País. 
Pretende-se, também, explicitar a previsão e vinculação de recursos para a promoção dessas 
atividades de ensino, no pressuposto da necessidade de dotações permanentes de recursos 
financeiros para a consecução dos objetivos almejados. Daí a fixação de ali quota mínima dos 
recursos orçamentários da Educação para a manutenção e desenvolvimento técnico e 
profissionalizante. A especificação para o ensino voltado às atividades agroindustriais funda-se na 
necessidade de ampliar e consolidar o treinamento e técnicas nesta área do conhecimento para 
sustentar a expansão não apenas da produção mas também da produtividade do campo brasileiro. 
Parecer:   
   A preocupação da Emenda com o ensino público técnico e agropecuário está implicitamente 
satisfeitas nas garantias do art. 3o., embora o Relator não aceite subvinculação de recursos proposta 
pelo Nobre Constituinte.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00448 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:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Capítulo: Da Educação, Cultura e Esportes,  
substitua-se o item I, do art. 3o, pelo seguinte:  
Art. 3o. Item I - O ensino de 1o. e 2o. graus  
será obrigatório para todos, e terá a duração  
regular equivalente a onze anos.  
Inclua-se no Art. 3o. o seguinte item:  
A obrigatoriedade do Ensino corresponderá a  
gratuidade do ensino nos estabelecimentos públicos  
de 1o. e 2o. graus.  
Substitua-se o Parágrafo Único do item IV, do Art. 3o, pelo seguinte:  
Parágrafo Único - A educação de 1o. e 2o.  
graus constitui direito público subjetivo,  
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acionável contra o Estado omisso, mediante mandato  
de injunção. 
Justificativa: 
Embora a universalização do ensino de 1º grau, com duração de oito anos, ainda seja meta distante 
das condições objetivas da educação no Brasil, nada há que desaconselhe o agravamento das 
obrigações constitucionais do Estado ao sugerir-se a inclusão, no texto da Lei Maior, da 
obrigatoriedade também do ensino de 2º grau para os jovens brasileiros. 
Na verdade, as proposições da Constituição, ora em gestação, visam muito mais a realidade por 
construir do que a perpetuação de distorções crônicas de nossa história educacional. As estatísticas 
mostram que tem sido insuficiente o esforço do Poder Público no desenvolvimento da educação da 
juventude, me nível de 2º grau, fracassou precisamente pelo descaso do Estado para com este nível 
de ensino, entregue em grande parte (49) à iniciativa particular que detém 46% (SEEC/MEC, 1985) 
dos estabelecimentos de todo o País. 
Numa visão de educação comparada, o Brasil – 8º economia mundial – encontra-se em 77º lugar 
entre os países modernos, de acordo com indicadores educacionais da UNESCO (1984). Na França, 
na República Democrática da Alemanha, no Canadá, na Inglaterra, em Cuba, na China e nos Estados 
Unidos, o ensino de 2º grau é o nível de escolaridade obrigatório e prevalentemente pública, 
ministrada por uma escola de tempo integral para a permanência do aluno. Ora, é justamente 
pensando em termos de século XXI e de era pós-industrial, com as sofisticações tecnológicas 
possíveis hoje de vislumbrar-se na informalização de uma sociedade, como a japonesa, que se deve 
tomar a sério a preparação obrigatória dos jovens já em nível de 2º grau. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Em que pese a brilhante Justificação do Autor, somos contrários à extensão da escolaridade 
obrigatória nesta conjuntura histórica, tendo em vista o deficiente desempenho da educação  
fundamental. 
   
   EMENDA:00481 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, a seguinte emenda  
seus desdobramentos: Define o acesso ao processo  
educacional.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa à Educação, o  
seguinte dispositivo:  
"Art. A educação escolar é um direito de todo  
brasileiro e um dever do Estado brasileiro e será  
gratuita e laica nos estabelecimentos públicos, em  
todos os níveis de ensino.  
§ 1o. - O acesso ao processo educacional é assegurado:  
I - pela gratuidade do ensino público em todos os níveis;  
II - pela adoção de um sistema de admissão  
nos estabelecimentos de ensino público que, na  
forma da lei, confira a candidatos economicamente  
carentes, desde que habilitados, prioridade de  
acesso até o limite de 50% (cinquenta por cento)  
das vagas;  
III - pela expansão desta gratuidade,  
mediante sistema de bolsa de estudos, sempre  
dentro da prova de carência econômica de seus  
beneficiários;  
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IV - pelo auxílio suplementar ao estudante  
para alimentação, transporte e vestuário, caso a  
simples gratuidade de ensino não permita,  
comprovadamente, que venha a continuar seu  
aprendizado;  
V - pela manutenção da obrigatoriedade de as  
empresas comerciais, industriais e agrícolas  
garantirem ensino gratuito para os seus  
empregados, e para os filhos destes, entre os 6  
(seis) e 16 (dezesseis) anos de idade, ou  
concorrer para este fim, mediante a contribuição  
do salário educacional, na forma estabelecida pela lei;  
VI - pela criação complementar à rede  
municipal de escolas de promoção popular, capazes  
de assegurar efetivas condições de acesso à  
educação de toda coletividade." 
Justificativa: 
É dever do Estado capacitar o indivíduo a se tornar parte integrante e ativa da sociedade que 
compõe, taI se dá por meio do processo educacional.  
Num país onde mais de 50% da população são pobres, a gratuidade do ensino tão somente não 
basta. Deve ser dado subsídio material para que possam participar do processo educacional. 
Parecer:   
   O conteúdo da proposta, em sua essência, já está contemplado no anteprojeto. Aprovada 
parcialmente. 
   
   EMENDA:00490 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   CAPÍTULO I  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Emenda Substitutiva ao anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Substitua-se o inciso V, art. 3o., pelo seguinte:  
"V- Assegurar a igualdade de oportunidades  
educacionais, garantindo a todos, independentemente  
de condições sociais e econômicas, o acesso à  
educação, cabendo à família a escolha do gênero de  
educação a ser ministrada a seus filhos." 
Justificativa: 
O inciso V do texto, como redigido, oferece pouca clareza.  
O texto agui proposto apresenta as mesmas ideias, dando ênfase ao direito e à responsabilidade da 
família na escolha da educação a dar a seus filhos. 
Parecer:   
   Pelo Substitutivo, o Estado garante a exclusividade das verbas públicas para o ensino público, 
sendo possível garantir à família a escolha do gênero de educação para seus filhos, segundo propõe 
o nobre Constituinte. A aceitação da proposta imporia ao Estado a compra de vagas nas escolas 
privadas o que contraria frontalmente o texto do Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00491 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 74  

 

Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   CAPÍTULO I  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Emenda Substitutiva ao Anteprojeto  
Substitua-se o inciso III do ant. 3o. pelo seguinte:  
"III - garantia de educação obrigatória, em  
creches e pré-escolares para crianças até seis  
anos de idade." 
Justificativa: 
Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Teixeira sobre a necessidade de se 
proporcionar educação pré-escolar em caráter obrigatório, pois é público que os educadores de todo 
o mundo já concluíram ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolaridade, como 
também constitui consciência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres continuarão 
desatendidas. 
Parecer:   
   A realidade do País não permite que se amplie a faixa etária da educação obrigatória, mesmo 
porque, a clientela do ensino fundamental não está, suficientemente atendida. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00492 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   CAPÍTULO I  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Emenda Supressiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Suprimir a palavra "público", redigindo assim  
o artigo:  
"Art. 3o. - O dever do Estado com o ensino de  
todos os brasileiros efetivar-se-á pelas seguintes  
obrigações:  
I - .........................." 
Justificativa: 
A Constituição deve aplicar-se a todos os brasileiros em igualdade de condições sem qualquer tipo de 
discriminação, conforme o previsto no art. 1º. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00506 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:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso III art. 3o. pelo seguinte:  
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"III - garantia de educação obrigatória, em  
creches e pré-escolas para crianças até seis anos  
de idade." 
Justificativa: 
Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Teixeira sobre a necessidade de se 
proporcionar educação pré-escolar em caráter obrigatório, pois é público que os educadores de todo 
o mundo já concluíram ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolaridade, como 
também constitui consciência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres continuarão 
desatendidas. 
Parecer:   
   A garantia da educação em creches e pré-escolas não implica no texto do Relator, a 
obrigatoriedade da frequência a essas instituições, como está prescrito para a faixa anterior aos seis 
anos.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00509 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Substitua-se no item I do artigo 3o. do  
anteprojeto da subcomissão VIII-A, a expressão  
"de oito anos" pela expressão "que for  
estabelecida por lei." 
Justificativa: 
Atende o interesse de perenidade da constituição o não detalhamento em questões pertinentes a 
legislação ordinária. 
Parecer:   
   É prudente garantir a duração mínima de oito anos da educação fundamental na Lei Maior. Não 
acolhida. 
   
   EMENDA:00517 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Adite-se ao inciso 3 do artigo 3o. do ante-  
projeto da Subcomissão VIII-A, a seguinte  
expressão: "Priorizando o desenvolvimento  
intelectual". 
Justificativa: 
Segundo Piaget, toda vida mental apoia-se (como locomotiva nos trilhos) nas conexões neurônicas é 
em sua atividade eletroquímica (uma viagem mental é uma atividade neuroquímica).  
O "aumento do conhecimento" (função), analisando como isto ocorre (estrutura), Piaget mostrou que 
nosso espírito jamais copia a realidade: organiza e transforma-a. O desenvolvimento pleno do córtex 
humano depende dos estímulos adequados na infância. 
Parecer:   
   Concordamos com o Autor quanto o valor do desenvolvimento intelectual. Mas, pela importância 
que desempenham as demais necessidades fundamentais, nesta faixa etária, e dentro do contexto 
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social da realidade brasileira, somos contra a priorização para não corrermos o risco de haver uma 
concentração de atenções somente quanto ao desenvolvimento mental da criança. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00520 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:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto de Educação, Cultura e Esportes.  
Emenda ao Art. 3o. - Parágrafo único  
Parágrafo único - Substitua-se o existente  
pelo seguinte:  
"O acesso de todos os brasileiros à educação  
obrigatória gratuita, na forma da lei, é direito  
garantido pelo Estado, que será assegurado  
inclusive por meios judiciais, esgotada a esfera  
administrativa". 
Justificativa: 
Não nos parece o lugar adequado para se criar uma figura de direito como o pretendido "mandado de 
injunção". Por outro lado, há que se colocar os termos na forma da lei para levar em conta a situação 
de cada região e localidade, visto que o princípio "das deficiências locais", como não poderia deixar 
de ser, está previsto no anteprojeto no seu Art. 10. Logo, não se pode dar direitos iguais para acionar 
o estado ao jovem que reside numa moderna cidade paulista e o que mora à beira do Rio Amazonas, 
no meio da floresta. São condições ambientais bem diferentes que no caso influem na ação contra o 
poder público. 
Se nós criarmos um sistema de ensino da União com nome de sistema federal para se estender por 
todo o País nos limites das deficiências locais, o que nós estaremos criando é uma entidade 
burocrática para sufocar e dificultar o ensino nos Estados e nos municípios corno hoje ocorre no País. 
O sistema de ensino da União deve recair somente sobre os Territórios, os quais não possuem elites 
educacionais para a sua autoeducação, como ocorre nos Estados e no Distrito Federal. 
O que deverá existir são normas legais de caráter supletivo que a União poderá criar em lei para 
colaborar com os Estados e os Municípios, através de convênios e acordos, mas sem a estrutura 
burocrática que posse perturbar o ensino nos Estados. E por essa razão que se altera também o §7º 
do Art. 10, porque as palavras: 
“A União prestará assistência” contém um princípio imperativo, na realidade intervencionista e 
autoritário, que na prática significará a invasão do Poder Público Federal nos Estados para impor as 
suas exigências. Impõe-se a necessidade de se criar a técnica da cooperação e dos convênios, 
colocando-se a União como um parceiro, como um associado sob um aspecto administrativo e nunca 
como uma tutora e gestora do ensino nos Estados. 
Finalmente há que se levar em conta que as elites educacionais de muitos Estados Brasileiros 
possuem o mesmo nível intelectual das elites educacionais que servem a União em Brasília e 
poderão por isso mesmo propiciar sugestões e subsídios em pé de igualdade ou mesmo 
superioridade à administração Federal. 
Parecer:   
   O conteúdo da proposição, em sua essência, já está contemplado no anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00554 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   CAPÍTULO I  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Emenda Supressiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Suprimir a palavra "público", redigindo assim o artigo:  
"Art. 3o - O dever do Estado com o ensino de  
todos os brasileiros efetivar-se-á pelas seguintes  
obrigações:  
I - ......................................." 
Justificativa: 
A constituição deve aplicar-se a todos os brasileiros em igualdade de condições sem qualquer tipo de 
discriminação, conforme o previsto no artigo 1º. 
Parecer:   
   A expressão "público", no inciso I, do Art. 3o. não encerra qualquer tipo de discriminação. A 
educação é um dever do Estado e deve ser implementada através das escolas públicas já  
que, pelo Anteprojeto, o Estado garante a exclusividade das verbas públicas para o ensino público.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00566 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:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   CAPÍTULO I  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Emenda Substitutiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Substitua-se o inciso V, art. 3o, pelo seguinte.  
"V - Assegurar a igualdade de oportunidades  
educacionais, garantindo a todos,  
independentemente de condições sociais e  
econômicas, o acesso à educação, cabendo à família  
a escolha do gênero de educação a ser ministrada a  
seus filhos." 
Justificativa: 
O inciso V do texto, como redigido, oferece pouca clareza.  
O texto aqui proposto apresenta as mesmas ideias, dando ênfase ao direito e a responsabilidade da 
família na escolha da educação a dar a seus filhos. 
Parecer:   
   Com exceção do último inciso da Emenda, o Relator optou pelo mesmo conteúdo numa redação 
diversa da proposta. Acolhida  
Parcialmente. 
   
   EMENDA:00567 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:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
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Texto:   
   CAPÍTULO I  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Emenda Substitutiva ao Anteprojeto  
Substitua-se o inciso III do art. 3o. pelo seguinte:  
"III - garantia de educação obrigatória, em  
creches e pré-escolas para crianças até seis anos  
de idade." 
Justificativa: 
Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Teixeira sobre a necessidade se de 
proporcionar educação pré-escolar, em caráter obrigatório, pois é público que os educadores de todo 
o mundo já concluíram ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolaridade, como 
também constitui consciência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres continuarão 
desatendidas. 
Parecer:   
   A proposta é justa e de grande importância para o nosso contexto social. Mas, considerando que 
esta obrigatoriedade aumentaria muito a população da faixa de educação compulsória e em 
realidade, a clientela da educação fundamental não está suficientemente, atendida, somos de opinião 
do não acolhimento. 
   
   EMENDA:00575 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:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   VIII-A  
O ensino pré-escolar, o de 1o. grau e o de  
2o. grau serão obrigatórios e gratuitos, para  
todos. O de 3o. grau será gratuito. 
Justificativa: 
Nenhum País que se desenvolveu deixou a educação e plano secundário.  
Tratamento prioritário ao setor educacional, especialmente às faixas etárias mais jovens é 
fundamental para o Brasil.  
Educadores, pediatras, psicólogos e biólogos, em grande parte defendem o ensino pré-escolar o 
quanto mais cedo melhor, até para o desempenho psicofísico das crianças e para que estas sofram 
menos ante as divergências sociais existentes entre nós.  
Já no 1º e 2º grau, obrigatórios, permitirão a indispensável formação básica das crianças e 
adolescentes deste país.  
Nada é mais prioritário entre nós do que a educação. E só um esforço gigantesco da sociedade e do 
governo possibilitará que a ultrapassagem de etapas para vencermos a fase de subdesenvolvimento 
educacional e cultural em que estamos. 
Parecer:   
   O Relator mantém a obrigatoriedade para o ensino fundamental, na redação das garantias do art. 
3o., por ter sido esse o consenso maior quanto às obrigações, pelo menos a curto e médio prazo, do 
Poder Público de um País com milhões de analfabetos. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00589 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:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Capítulo I  
Da Educação, Cultura e Esportes  
Emenda Substitutiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Substitua-se o inciso V, art. 3o., pelo seguinte:  
"V - Assegurar a igualdade de oportunidades  
educacionais, garantindo a todos,  
independentemente de condições sociais e  
econômicas, o acesso à educação, cabendo à família  
a escolha do gênero de educação a ser ministrada a  
seus filhos." 
Justificativa: 
O inciso V do texto, como redigido, oferece pouca clareza.  
O texto aqui proposto apresenta as mesmas ideias, dando ênfase ao direito e a responsabilidade da 
família na escolha da educação a dar a seus filhos. 
Parecer:   
   No que tange à maior parte da Emenda, exceção feita ao último inciso que trata do direito da 
Família na educação dos filhos, o Relator optou pelo mesmo conteúdo, numa redação, porém, 
diversa da oposta. Acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00605 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:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Adite-se ao artigo 3o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Educação, Cultural e Esportes:  
"... permanência na escola de ensino  
fundamental em dois turno, para complementação  
didático-pedagógica, realização dos deveres  
escolares, e afloramento das aptidões, com direito  
ao lazer e descanso correspondente à idade do aluno." 
Justificativa: 
Frequentar a escola apenas não basta. A realidade hodierna demonstra que a mãe sempre a 
complementar o ensino em casa, auxiliando na realização dos deveres escolares, acompanhando os 
estudos caseiros, também ela está ausente em virtude da busca de melhores oportunidades, 
complementação do orçamento doméstico, ou exercendo outra atividade profissional. As crianças por 
mais comportadas, obedientes e dedicadas têm contra si a irresistível presença da televisão 
contribuindo e muito para a deficiência do aprendizado, vez que os programas são de entretenimento 
e não educativos. 
Se quisermos tornar este país forte, imbatível, bem conduzido, temos que nos preocupar com as 
nossas crianças, futuros dirigentes da nação no próximo milênio. Com esforço, atingiremos esse 
objetivo, mas é preciso garantir esse princípio-dever do Estado o compromisso com as gerações 
futuras. 
Parecer:   
   Sua contribuição tem um valor inestimável e deverá ser apresentada no momento da elaboração da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00622 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto 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:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso III do art. 3o. pelo seguinte:  
"III - garantia de educação obrigatória, em  
creches e pré-escolas para crianças até seis anos  
de idade". 
Justificativa: 
Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Teixeira sobre a necessidade de se 
proporcionar educação pré-escolar, em caráter obrigatório, pois é público que os educadores de todo 
o mundo já concluíram  ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolaridade, como 
também constitui consciência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres continuarão 
desatendidas. 
Parecer:   
   A educação obrigatória não pode ainda, ser ampliada para esta faixa etária uma vez que, a clientela 
do ensino fundamental não está, suficientemente, atendida. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00633 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:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso III do art. 3o. pelo seguinte:  
III - Garantia de educação obrigatória, em  
creches e pré-escolas para crianças até seis anos  
de idade. 
Justificativa: 
Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Teixeira sobre a necessidade de proporcionar 
educação pré-escolar, em caráter obrigatório, pois é público que os educadores de todo mundo já 
concluíram ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolaridade, como também 
constitui consciência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres continuarão desatendidas. 
Parecer:   
   A educação obrigatória não pode abranger esta faixa etária porquanto ainda a sua clientela, que é a 
da educação fundamental, não está suficientemente, atendida. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00760 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 NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso III do art. 3o. pelo seguinte:  
"III - garantia de educação obrigatória, em  
creches e pré-escolas para crianças até seis anos  
de idade". 
Justificativa: 
 Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Teixeira sobre a necessidade de proporcionar 
educação pré-escolar, em caráter obrigatório, pois é público que os educadores de todo mundo já 
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concluíram ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolaridade, como também 
constitui consciência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres continuarão desatendidas 
Parecer:   
   Uma vez que, a clientela do ensino fundamental não está, suficientemente, atendida, não é 
possível, ainda, estender a educação obrigatória para a mencionada faixa etária. Não  
acolhida. 
   
   EMENDA:00776 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:   
   Incluir no anteprojeto da Subcomissão de  
Educação, Cultura e Esportes, onde couber, o seguinte:  
Art. "Serão oferecidas formas alternativas de  
ensino, através de meios não convencionais, a fim  
de propiciar educação para todos aqueles que não  
possam ter acesso à escola." 
Justificativa: 
A alternativa de ensino através de meios não convencionais já demonstrou, em diversas nações de 
diferentes níveis de desenvolvimento, sua eficácia e seu papel.  
No Brasil, são inúmeras as experiências que, em suas várias formas, vêm apresentando resultados 
bastante confiáveis, seja pela utilização da teleducação, seja pelos cursos desenvolvidos por 
correspondência, seja pela combinação de vários meios de transmissão do conhecimento.  
Essas experiências refletem não só a convicção no valor intrínseco dessas formas alternativas na 
consecução dos objetivos do ensino, como ainda a convicção de sua viabilidade na solução de 
problemas educacionais que se tornarão crônicos se novas alternativas de ensino não forem 
implantadas.  
Enormes contingentes populacionais situados no interior do país ou nas regiões metropolitanas 
densamente' povoadas ficam à margem do saber por não terem acesso aos cursos formais para o 
domínio das habilidades básicas de responsabilidade do ensino fundamental, ou para o 
aperfeiçoamento de um saber já adquirido, mas que necessita d e constante revigoramento, 
considerando o estágio de desenvolvimento científico e tecnológico do País.  
As formas alternativas de ensino podem ser utilizadas em várias áreas, desde a alfabetização 
funcional, passando pela preparação de professores, até a habilitação profissional para os vários 
setores da economia.  
Pela dimensão das potencialidades inerentes às formas alternativas de ensino, é que apresento a 
presente sugestão, contemplando-as com um dispositivo constitucional, amparo indispensável para 
que caminhos legais se abram à sua implantação e implementação sem maiores entraves 
burocráticos aos que delas pretendem fazer LSO, contribuindo para a democratização do saber. 
Parecer:   
   As garantias do artigo 3o. subjaz implicitamente o conteúdo da emenda, na redação do Relator.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00781 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:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso III do art. 3o. pelo seguinte:  
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"III - garantia de educação obrigatória, em  
creches e pré-escolas para crianças até seis anos  
de idade." 
Justificativa: 
Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Teixeira sobre a necessidade de proporcionar 
educação pré-escolar, em caráter obrigatório, pois é público que os educadores de todo mundo já 
concluíram ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolaridade, como também 
constitui consciência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres continuarão desatendidas. 
Parecer:   
   A realidade do País não permite que se amplie a faixa etária da educação obrigatória, mesmo 
porque, a clientela do ensino fundamental não está suficientemente, atendida. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00806 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:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. a seguinte Redação, da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte.  
Art. 3o. - O dever do Estado com o Ensino  
Público de todos os Brasileiros efetivar-se-á  
pelas seguintes obrigações:  
I - Creches e pré-escolas para crianças até  
seis anos de idade;  
II - garantia de ensino fundamental, com  
duração mínima de oito anos, obrigatório a partir  
dos sete anos de idade e gratuito para todos,  
permitida a matrícula a partir dos seis anos  
assegurando-se condições diferenciadas:  
a) - Aos portadores de deficiências físicas,  
mentais e sensoriais em todos os níveis de ensino;  
b) - Aos jovens e adultos, de acordo com suas  
condições Psico-físico-sociais;  
III - Gratuidade de ensino público em todos os níveis;  
IV - Valorização do magistério em todos os níveis;  
V - Garantia a todos os cidadãos, respeitadas  
as capacidades e aptidões aprovadas na forma de  
Lei, acesso e aproveitamento, até graus mais  
elevados do ensino público, da investigação  
científica e tecnológica;  
VI - Garantia de auxílio suplementar ao aluno  
do ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte, alimentação  
e assistência médico-odontológica e psicológica;  
§ Único - O acesso de todos os brasileiros à  
Educação obrigatória e gratuita é direito público  
subjetivo, acionável contra o Estado mediante  
mandado de injunção. 
Justificativa: 
A emenda propõe outra ordenação da matéria e inclui elementos essenciais para atender às 
especificidades do Ensino. 
Parecer:   
   As garantias do art. 3o., na redação do Relator, incluem suficientemente os termos essenciais da 
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Emenda do Nobre Constituinte.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00823 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:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se onde couber:  
Habilitação de atividade profissional, em  
todas as suas etapas, desde a iniciação, a  
preparação, a formação até a especialização, em  
todos os níveis e graus de ensino. 
Justificativa: 
Milhões de brasileiros ingressam anualmente no mercado de trabalho ressentem de uma educação 
para o trabalho que abranja desde a iniciação, a preparação, a formação e até mesmo a 
especialização.  
O isolamento da escola quanto aos anseios e necessidades da comunidade, através de um currículo 
eminentemente teórico, faz com que o educando ao deixá-las não encontre aplicação prática de seus 
conhecimentos adquiridos durante a vida escolar, qualquer que seja a série, nível ou grau em que 
interrompa ou conclua seus estudos, encontrando dificuldades múltiplas da aplicação dos mesmos. 
Isso ocorre até mesmo para aqueles que logram alcançar a formação superior. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda está plenamente resguardado pelas garantias do art. 3o., na redação dada 
pelo Relator.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00826 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:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. - No ensino deve-se respeitar os valores  
individuais, desobrigando-se da igualdade escolar  
balizada pela faixa etária. 
Justificativa: 
Em nenhum caso a faixa etária deve impedir a participação do estudando, desde que ela cumpra as 
etapas normais do curriculum escolar. 
Parecer:   
   A Emenda já está contemplada no texto do Relator, especialmente nas garantias formuladas do 
artigo 3o.  
Acolhida em parte. 
   
   EMENDA:00855 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 
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Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Propõe-se nova redação ao Art. 3o. do  
Anteprojeto da Subcomissão VIII-a.  
Art. 3o. O dever do Estado com a educação  
será assegurado pelas seguinte medidas:  
I - ......................... 
II - Garantia da obrigatoriedade e gratuidade  
progressivamente ao ensino médio, através de  
cursos de formação geral ou profissionalizante ou  
de formação de professores;  
III - ....................... 
IV - ....................... 
V - ........................ 
VI - ....................... 
Parágrafo único - O acesso de todos os  
brasileiros à educação obrigatória e gratuita é  
direito público subjetivo, acionável contra o  
Estado mediante mandado de segurança. 
Justificativa: 
A nova redação procura dar maior clareza ao "caput" do artigo e ao inciso II, neste caso garantindo-se 
que o ensino obrigatório e gratuito também no nível médio, de forma progressiva na medida do 
atendimento ao ensino fundamental. Define-se também, que no nível médio, além da formação geral, 
pode-se garantir o atendimento profissionalizante (técnico) e a formação dos professores de pré-
escolar e de 1ª à 4ª série, através das escolas normais.  
No parágrafo Único, na medida em que o mandado de injunção ainda não é objeto de 
regulamentação, propõe-se o uso do mandado de segurança, de uso imediato logo após a 
promulgação desta Constituição 
Parecer:   
   O Relator acolhe em parte as ponderações redacionais do nobre Constituinte. Acolhida 
parcialmente. 
   
   EMENDA:00866 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:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 3o. .............................. 
II - Garantia da continuidade do ensino  
obrigatório e gratuito progressivamente ao ensino  
médio, através de cursos de formação geral de  
caráter profissionalizante, e de formação de  
professores de pré-escola e ensino fundamental.  
EMENDA:  
Acrescentar no item II - do art. 3o.:  
"formação de educadores de creche"  
ficando então o Item II - do art. 3o.  
formulado da seguinte maneira:  
garantia da continuidade do ensino  
obrigatório, progressivamente ao ensino médio,  
através de cursos de formação geral, de caráter  
profissionalizante e de formação de educadores de  
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creches, professores de pré-escola e ensino  
fundamental. 
Justificativa: 
Partindo-se do princípio de que creche é um equipamento educacional além de assistencial, faz-se 
necessário a formação de educadores de creche através de curso profissionalizante que contemple 
um curriculum, especialmente criado, para orientar o trabalho com a criança na faixa etária de 0 a 6 
anos. 
Parecer:   
   Nas garantias do art. 3o., itens II e V, encontra-se implícito o conteúdo da Emenda, na redação do 
Relator. Acolhida Parcialmente. 
   
   EMENDA:00867 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:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Habilitação de atividade profissional, em  
todas as suas etapas, desde a iniciação, a  
preparação, a formação até mesmo a especialização,  
em todos os níveis e graus de ensino. 
Justificativa: 
Ilegível. 
Parecer:   
   Nas garantias do art. 3o., item II e V, subjaz implicitamente o conteúdo da Emenda, na redação do 
Relator. Acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00926 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 TORRES (PTB/AL) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
da Educação, Cultura e Esportes.  
-Suprima-se do inciso III do artigo 3o. o seguinte:  
"... até seis anos de idade": 
Justificativa: 
Não se pode limitar o campo de ação deste inciso uma vez que visa justamente garantir e facilitar a 
educação, que é obrigatória a todos, se é a todos não tem sentido limitá-la. 
Parecer:   
   O limite de até 6 anos de idade foi estabelecido para tornar viável a proposta. Suprimir a expressão 
proposta pelo nobre Constituinte poderá inviabilizar economicamente a proposta do  
Anteprojeto, prejudicando o atendimento à criança no pré-escolar e nas creches. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00955 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Comissão da Família, da Educação, Cultura e  
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes  
Art. 3o. - O dever do Estado com o ensino  
público ..........................................  
I - Garantia de ensino fundamental com  
duração mínima de oito anos, obrigatório e  
gratuito, tendo o início a partir do  
desenvolvimento psicomotor, nunca podendo  
ultrapassar a faixa inicial de sete anos de idade,  
a não ser em casos de doença, não havendo  
quaisquer tipos de discriminação e sem fixar  
limites para seu término. 
Justificativa: 
A presente emenda tem por finalidade minorar a condição de segregados à qual estão expostos os 
menores que, possuindo desenvolvimento intelectual superior ao da média, são obrigados a cumprir 
exigências regulamentares que inibem e atrasam sua formação e muitas vezes provocando um 
natural desinteresse pelos currículos escolares que já lhes são ultrapassados. 
Parecer:   
   A garantia do ensino fundamental obrigatório e gratuito já está plenamente explicitada, sem os 
acréscimos propostos e, sem dúvida, adequados à Lei Básica da Educação Nacional.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:01013 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:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se onde couber:  
Habilitação de atividade profissional, em  
todas as suas etapas, desde a iniciação,  
preparação, formação até a especialização, em  
todos os níveis e graus de ensino.  
Milhões de brasileiros que ingressam  
anualmente no mercado de trabalho ressentem de uma  
Educação para o Trabalho que abranja desde a  
iniciação, a preparação, a formação e até mesmo a  
especialização.  
O isolamento da escola quanto os anseios e  
necessidades da comunidade, através de um  
currículo eminentemente teórico, faz com que o  
educando ao deixá-la não encontre aplicação  
prática de seus conhecimentos adquiridos durante a  
vida escolar, qualquer que seja o nível, grau ou  
série em que interrompa ou conclua seus estudos,  
encontrando dificuldades múltiplas de aplicação  
dos mesmos. Isso ocorre até mesmo para aqueles que  
logram alcançar a formação superior. 
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Justificativa: 
Milhões de brasileiros que ingressam anualmente no mercado de trabalho ressentem de uma 
Educação para o Trabalho que abranja desde a iniciação, a preparação, a formação e até mesmo a 
especialização.  
O isolamento da escola quanto aos anseios e necessidades da comunidade, através de um currículo 
eminentemente teórico, faz com que o educando ao deixá-la não encontre aplicação prática de seus 
conhecimentos adquiridos durante a vida escolar, qualquer que seja o nível, grau ou série em que 
interrompa ou conclua seus estudos, encontrando dificuldades múltiplas de aplicação dos mesmos. 
Isso ocorre até mesmo para aqueles que logram alcançar a formação superior 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda está resguardado pelas garantias do artigo 3o. no texto do Relator.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:01032 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Propõe-se incluir como Inciso II no artigo  
3o. do anteprojeto da Subcomissão VIII-a  
GARANTIA DE ENSINO FUNDAMENTAL  
A JOVENS E ADULTOS  
Garantia de ensino fundamental, com duração e  
características próprias, aos jovens e adultos que  
a ele não tiveram acesso em idade apropriada. 
Justificativa: 
O anteprojeto fixa, entre outros, a garantia de ensino fundamental, que é para todos, não pode 
prescrever com a idade. Entretanto, os serviços educacionais deixam desatendida uma massa 
enorme de jovens e adultos, que ainda não têm, efetivamente garantido o seu acesso e permanência 
no ensino fundamental. 
Parecer:   
   A sua proposta foi atendida com as alterações feitas no inciso I do artigo citado. Pelo não 
acolhimento. 
   
   EMENDA:01033 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:   
   Propõe-se adicionar ao Art. 3o. do  
anteprojeto da Subcomissão VIII-a, transformando o  
Parágrafo único em § 1o.  
§ 2o. Os Chefes de Executivo estaduais e  
municipais poderão ser responsabilizados por  
omissão, mediante ação civil pública, se não  
diligenciarem para que todas as crianças em idade  
escolar, residentes no âmbito territorial de sua  
competência, tenham direito à educação obrigatória  
e gratuita. 
Justificativa: 
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No mesmo espirito do parágrafo único, pretende -se instituir mecanismos que garantam efetivamente 
o direito de todos a educação e a obrigação do poder público em atender ao ensino obrigatório, nos 
termos da constituição. 
Parecer:   
   O conteúdo da proposição, em sua essência, já está contemplado no anteprojeto.  
Aprovada parcialmente. 
 

__________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00030 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
"Art. O ensino é obrigatório para todos, dos  
seis aos dezesseis anos, e habilitará  
necessariamente o aluno para o exercício de uma  
atividade profissional.  
§ 1o. Caberá prioritariamente aos Municípios  
assegurar ensino básico, devendo, para esse fim, a  
União e os Estados contribuírem com recursos  
financeiros e colaboração técnica.  
§ 2o. A União e os Estados promoverão a  
implantação de Universidades regionais em cidades  
distantes dos grandes centros, como forma de nelas  
estimular a fixação de jovens e a criação de polos  
de desenvolvimento intelectual e sócio-econômico". 
Justificativa: 
A proposta, em síntese, pretende fixar na Constituição três pontos de fundamental importância para a 
educação a serviço do País:  
a) a obrigatoriedade do ensino, com o preparo do jovem para, pelo menos, una atividade profissional;  
b) a administração do serviço, prioritariamente pelos Munícipios; 
c) a criação a partir do ensino, de polos de desenvolvimento intelectual e socioeconômico. 
Não cabe discussão que, na Sociedade moderna, um povo não pode ser feliz e o País não é capaz 
de explorar suas potencialidades se relega a segundo plano a educação. Trata-se do instrumental 
básico sem o qual a pessoa humana não é capaz de exercer a cidadania e de participar da 
construção do seu próprio destino. A educação deve abrir a mente do homem e, num pais pobre e 
profunda carência de mão-de-obra especializada, prepará-lo concretamente para uma atividade 
profissional. 
Por outro lado, é importante descentralizar as ações de governo, dando preferência, na 
responsabilidade pela execução dos serviços públicos, aos municípios, em relação aos Estados e à 
União. Constitui imposição, para que o serviço atenda às exigências da comunidade, aproximar o 
agente executor do local da execução. S6 assim o serviço passa a refletir os anseios da comunidade 
e não a convicção de pessoas estranhas aos seus reais interesses.  
Finalmente, convém insistir na necessidade de vincular o homem a sua comunidade, oferecendo-lhe 
condições para realizar-se, sem ter que emigrar. Fator da maior importância nesse contexto é, sem 
dúvida, a possibilidade de acesso à formação superior. Daí por que se justifica consignar, como 
diretriz da Constituição, a interiorização da Universidade, de forma a permitir ao jovem seu 
aprimoramento e evolução, irradiando reais benefícios para a Região de onde se origina. Só assim 
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poder-se-á modificar a realidade socioeconômica do interior brasileiro, pincipalmente nas áreas mais 
pobres, onde são maiores os desafios à inteligência e aos recursos da técnica para solucionar os 
impasses que impedem a melhoria de vida e o progresso 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00058 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 MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso VI, do artigo 3o;  
do substitutivo do relator da Comissão da Família,  
da educação Cultura e Esportes, da Ciência e  
Tecnologia e da Comunicação.  
VI. - Construção de Centros Integrados de  
Ensino público, onde o ensino terá turno único,  
duração mínima de oito horas, assistência gratuita  
ao aluno de material didático-escolar, transporte,  
alimentação, médica-odontológica e psicológica. 
Justificativa: 
A educação primaria para todos é dever fundamental do Estado Democrático com o objetivo de 
eliminar as desigualdades ' sociais, estimular a mobilidade e democratizar a sociedade.  
Nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, onde há milhões de menores carentes, portanto 
destituídos de condições míni mas para o aprendizado. O Estado tem o dever de assegurar às 
crianças a alimentação, assistência médica e odontológica e um sistema de ensino em turno único, 
para possibilitar a todas as crianças a oportunidade democrática de aprendizado.  
Este investimento do Estado há de recuperar para o País milhões de crianças que, de outra forma, 
abandonariam os estudos nos primeiros anos e iriam, no futuro, engrossar as fileiras da 
marginalidade.  
Não basta construir escolas públicas tradicionais. As estatísticas demonstram a infrequência e o 
abandono da escola pelos menores carentes. Com o Centro Integrado de Ensino criam-se condições 
para transformar as crianças brasileiras em cidadãos úteis à Pátria.  
Ressalte-se que com os juros da dívida externa de um ano 12 bilhões de dólares, seria possível 
construir um Centro Integrado de Ensino Público em cada um dos 4 mil municípios brasileiros. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00073 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:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se mais o inciso VII, ao art. 3o.  
do Substitutivo elaborado pelo Relator da  
Comissão, com o seguinte dispositivo:  
Art. 3o. ....................................  
I - ........................................  
VII - oferecimento de prêmios e condecorações  
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aos melhores alunos das escolas públicas e  
privadas, que se distinguirem nos seus estudos,  
nos três graus de ensino, na forma que a lei  
complementar estabelecer. 
Justificativa: 
Cremos ser um dos deveres do poder público e particular, o incentivo ao estudo. Muitas e variadas 
são as formas adotadas pelo Estado na promoção de sociais, folclóricas e culturais. 
Pareceu-nos ser de bom alvitre atender aos anseios da classe estudantil que, denodadamente, busca 
a conquista de seu espaço, pelo esforço diuturno nos estudos, vindo essa medida, sem dúvida, trazer 
notáveis e duradouros resultados para a sociedade brasileira.  
O Governo e as entidades privadas promoverão a premiação dos estudantes que obtiverem os 
primeiros lugares (por nota ou conceito) nos seus respectivos estabelecimentos de ensino, na forma 
que a lei vier a estabelecer.  
Cremos ser essa a melhor f arma do reconhecimento ao es f orço desses estudantes, além de 
inestimável incentivo na sua conquista de novos horizontes. 
Parecer:   
   Segundo a tradição do direito brasileiro a proposição não trata de matéria Constitucional. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00089 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Propõe-se a seguinte alteração no substitutivo do Relator.  
Art. 3o.  
Item IV - suprima-se "superdotados" 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00099 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:   
   Acrescente ao art. 3o., do Relatório  
Substitutivo da Comissão da Família, Educação,  
Cultura e Esportes o seguinte item VII:  
"Art. 3o. ..................................  
VII - oferta de ensino noturno adequado às  
condições dos discentes, observadas a qualidade do  
ensino e as situações sociais do educando."  
Acrescente-se ao artigo 39, do Relatório  
Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, o parágrafo 3o., redigido nos  
termos seguintes:  
Art. 39. ....................................  
§ 3o Os meios de comunicação que detenham  
informações de interesse público nos termos do §  
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anterior ficam obrigadas a oferecê-las à  
sociedade, sendo punidas as omissões nos termos da lei. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00106 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:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item I, do artigo 3o., do  
Substitutivo da comissão VIII, a seguinte redação:  
Art. 3o. - ..................................  
I - Ensino para todos, dos seis aos dezesseis  
anos, obrigatório e garantido, e incluíra  
habilitação para o exercício de uma atividade  
profissional, sendo que para a investidura no  
ensino superior a seleção será feita através das  
avaliações dos currículos e notas a serem normadas  
em lei. 
Justificativa: 
O Anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de Estados Constitucionais, criada por Decreto, 
sugere no artigo 387 que o ensino é obrigatório para todos, dos seus aos dezesseis anos, e incluirá a 
habilitação para o exercício de uma atividade profissional. 
A Emenda de nossa autoria encaminhada ã essa Comissão e não acatada, a repete e vai mais além: 
propõe que “para a investidura no ensino superior a seleção será feita através de avaliação dos 
currículos e notas a serem normadas em lei".  
A inclusão dos dispositivos consubstanciados na emenda que ora oferecemos, amplia o período de 
escolaridade obrigatória, estamos ao mesmo, tempo oferecendo maiores oportunidades de acesso 
dos Jovens à educação e retardando a pressão sobre o mercado de trabalho.  
Ao estabelecermos a habilitação profissional, vamos ao encontro da carência de mão-de-obra 
capacitada à absorção de tecnologias modernas, típicas dos países industrializados, 
concomitantemente à melhoria da qualidade do ensino público, tão necessária em nosso País. 
Paralelamente, a melhoria da qualidade de ensino permitirá a supressão do vestibular, tão 
desacreditado como critério de medida de capacidade intelectual a nível de conhecimento.  
Ao longo dos anos montou-se no País uma verdadeira "indústria do vestibular" que, além de propiciar 
as incontáveis fraudes comprovadas, privilegia as classes de renda mais favorecidas em detrimento 
da capacidade intelectual, da vocação potencial e do aproveitamento escolar. 
Esta emenda visa modificar, desde os primeiros anos de escolaridade, o vício que o vestibular impõe 
às pessoas: conhecimentos imediatistas, sem consistência, falsa visão de cultura e inversão dos 
valores que só são adquiridos com o correr dos anos de estudos. 
A nova metodologia de ensino deverá obrigatoriamente preparar o educando para o terceiro grau e 
nunca o submeter ao aprendizado de provas de conteúdo meramente momentâneo o que na 
Universidade acabará formando péssimos e despreparados profissionais. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00115 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:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 3o. - Inc. I - Suprima-se a parte final  
do inciso "extensivo aos que a esta não tiveram  
acesso na idade própria". E, com pequena alteração  
de forma, o texto poderia ter a seguinte redação:  
Art. 3o.  
............................................  
I - Ensino fundamental, com duração mínima de  
oito anos, obrigatório e gratuito, para todos a  
partir de sete anos de idade, permitindo-se a  
matrícula a partir dos seis anos. 
Justificativa: 
Não há por que estender o que já é direito assegurado a todos a partir dos sete anos. 
Parecer:   
A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00116 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 3o. inc. II - substitua-se a palavra  
continuidade por extensão ficando o texto assim  
retificado:  
Art. 3o. ............................................  
II - Extensão do ensino obrigatório e  
gratuito, progressivamente ao ensino médio. 
Justificativa: 
Respeitada a ideia inicial, o texto adquiri maior clareza. 
Parecer:   
   A contribuição para o aperfeiçoamento do texto deve ser acolhida. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 3o. inc. IV  
Acrescente-se, ao final, a expressão "desde  
que carentes", ficando o texto com a seguinte  
redação:  
Art. 3o. ............................................  
IV - Atendimento especializado e gratuito aos  
portadores de deficiências e aos superdotados em  
todos os níveis de ensino desde que carentes. 
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Justificativa: 
As dificuldades orçamentárias na prestação do ensino pelo Estado - incluídos em outras partes do 
texto - acrescidas da especificidade da educação especial, justificam a restrição proposta. 
Parecer:   
   O Relator optou pela gratuidade do ensino público, em todos os níveis, sem estabelecer ressalvas 
no que tange a seus possíveis beneficiários. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00118 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 3o., §§ 1o. e 2o. - Eliminem-se os  
parágrafos 1o. e 2o. do Artigo 3o. 
Justificativa: 
A doutrina constitucional tem procurado separar, nas Declarações de Direitos, o que são direitos 
individuais, incondicionais, imprescritíveis - o direito à vida, à liberdade, o direito de manifestação de 
pensamento, etc - dos manadas "direitos econômicos sociais", esses, postulações nobres, 
verdadeiros compromissos que o Estado intenta tornar efetivos.  
Ao procurar aproximar as duas vertentes, o texto finda por se firmar mais na esperança que na 
experiência.  
O ensino obrigatório e gratuito não é uma questão de vontade do Poder Executivo, mas problema 
vinculado às circunstâncias objetivas de sua execução, da economia, do desenvolvimento do País. 
Ademais, institui-se mandado de injunção que não se compatibiliza com o sistema processual 
vigente. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00120 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:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 3o., do Capítulo I,  
do Substitutivo apresentado pelo ilustre Relator  
Constituinte Artur da Távola (ou onde couber) o  
seguinte dispositivo:  
"O Poder Público dará aos estudantes do  
ensino médio ou superior, na impossibilidade de  
serem os mesmos matriculados na escola pública,  
bolsas de estudos pelo custo integral nas escolas  
particulares onde estejam os mesmos matriculados,  
desde que o estudante comprove, por meio de prova  
idônea a impossibilidade de custear, por si ou por  
seus pais ou responsáveis, o curso que frequenta". 
Justificativa: 
(A constante do documento junto). 
Parecer:   
O Relator optou pela gratuidade do ensino público, em todos os níveis, sem estabelecer ressalvas no 
que tange a seus possíveis beneficiários. Rejeitada. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 94  

 

   
   EMENDA:00164 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO ANTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO  
Acrescente-se no Art. 3o., inc. II:  
"...incluindo a profissionalização;"  
Acrescente-se no art. 5o:  
"...nela se prevendo a iniciação e a  
preparação para o trabalho." 
Justificativa: 
Anualmente milhões de brasileiros ingressam no mercado de trabalho sem nenhuma iniciação ou 
preparo, pois a escola brasileira é demasiadamente elitista e acadêmica. Há necessidade de que a es 
cola se aproxime da realidade, colocando a comunidade estudantil apta ao aproveitamento racional 
das riquezas do pais, contribuindo as- sim para o acesso social para a melhoria da sociedade 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00165 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:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO ANTEPROJETO SUBSTITUTIVO  
Emenda aditiva ao inciso I do art. 3o. do  
substitutivo para que conste:  
"as quatro primeiras séries terão a duração  
mínima de 8 horas diárias, no período diurno, em  
regime de semi-internato". 
Justificativa: 
Não vejo outro caminho para dar as crianças formação cultural adequada, mas, é também o melhor 
modelo para retirar das ruas menores entre 6 a 10 anos de idade, entre 7 e 11 anos de idade. A 
contaminação de crianças, ligadas as ruas, ligadas ao vício, sujeitas ao crime, cumpre evitar.  
E imperioso, portanto, criai' os mecanismos para dar às crianças melhores condições de vida. A 
escola é a melhor casa, no caso, à disposição do menor. 
Parecer:   
   Segundo a tradição do direito brasileiro a proposição não trata de matéria Constitucional. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00169 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:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   CAPÍTULO I DA EDUCAÇÃO  
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Modifique-se o art. 3o., item VI do  
Substitutivo do Anteprojeto Constitucional, a  
seguinte redação.  
Art. 3o. ....................................  
Item VI auxílio suplementar na educação para  
crianças de zero até seis anos de idade e para o  
ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos contribuindo assim para que este brasileiro tenha uma 
condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no 
processo educacional. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00180 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:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Acrescenta item ao art. 3o. a do Substitutivo.  
Art. 1o. - Fica o art. 3o do Substitutivo  
acrescido do seguinte item:  
"VI - O ensino público fundamental de 1a a 4a  
Série será ministrado em Tempo Integral, conforme  
dispuser a Lei". 
Justificativa: 
O Tempo Integral apresenta-se como a forma mais adequada de se ministrar o ensino primário, 
dentro de uma visão social e ampla de Educação, que vá além do ato didático pedagógico formal de 
ensinar a ler, escrever e contar, abranja procedimentos e práticas que visem desenvolver a plenitude 
das aptidões e potenciais da criança, propiciando seu desenvolvimento integrado, físico-psico-
cognitivo, social e afetivo. 
Alia-se, assim, ao ensino formal, a educação informal através da prática de esportes, lazer, arte, 
atividades profissionalizantes. etc. 
A permanência em Tempo Integral do aluno na escola contribuirá para a minimização da delinquência 
infanto-juvenil, além de facilitar o planejamento, execução, controle e avaliação de programas de 
saúde. 
A escola em Tempo Integral constituir-se-á, destarte, um prolongamento salutar e eficaz da família e 
da própria sociedade, visto que nem a primeira nem a segunda tem se constituído em segurança 
efetiva ao bom desenvolvimento das crianças, em especial, aquelas provenientes de grupos sociais 
desfavorecidos. 
Parecer:   
   Segundo a tradição do direito brasileiro a proposição não trata de matéria Constitucional. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00203 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Altera-se o § 2o. do art. 3o. (3o.a), do  
Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação.  
"Art. 3o. (art. 3o.a) - O dever do Estado com  
o ensino público efetivar-se-á mediante a garantia de:  
§ 2o. Na parte final do dispositivo, onde se  
lê "tenham direito ao ensino fundamental  
obrigatório e gratuito" leia-se:  
"tenham acesso ao ensino fundamental  
obrigatório e gratuito." 
Justificativa: 
Se se trata, no caso, de responsabilizar o ente público pelo não atendimento a um direito, fica claro 
que o direito preexiste e, portanto, o que se busca é a concretização do direito mesmo, representada 
pelo acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito.  
Ou seja, não é para que tenham direito, porque este está expresso em todos os dispositivos 
pertinentes e é anterior e razão mesmo de se falar em omissão.  
O cumprimento do direito assegurado significa acesso garantido. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00226 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:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item V do art. 3o. do Substitutivo.  
"V - acesso aos níveis mais elevados do  
ensino, da pesquisa científica e da criação  
artística, observada a livre escolha entre escolas  
públicas e privadas, na forma do Art. 11. 
Justificativa: 
A emenda é correlata à modificação proposta no art. 11, que visa a: 
(a) estabelecer livre escolha do indivíduo entre a escola pública e privada;  
(b) garantir o apoio financeiro através de "certificados de educação" apenas aos estudantes de renda 
familiar insuficiente e capacidade acad;m.ca adequada. Não há razão para que o Estado dê 
gratuidade de educação aos filhos de famílias ricas. 
Parecer:   
   O Relator reafirma serem as garantias do acesso apanágio apenas do ensino público, na forma do 
caput do Artigo 3o.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00271 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:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao art. 3o. do Substitutivo o  
item III, com a redação abaixo, renumerando-se o  
atual item III e subsequentes:  
"III - manutenção de ensino  
profissionalizante de 2o. grau, adequando-o às  
necessidades das comunidades urbanas e rurais": 
Justificativa: 
O acesso à Universidade ainda é limitado às classes mais privilegiadas e o ensino fundamental não 
estimula profissionalização.  
O País necessita de recursos humanos e de tecnologia básica principalmente para o 
desenvolvimento da agricultura e da indústria. É dever do Estado providenciar a implantação de 
escolas-oficinas, capacitando-as para o atendimento da crescente demanda principalmente nas áreas 
mais carentes.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00291 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:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENTA  
Define a obrigatoriedade do ensino  
fundamental, ministrado em português, ressalvada a  
autonomia cultural das Nações Indígenas.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa à Educação, o  
seguinte dispositivo:  
"Art....O ensino é obrigatório para todos;  
dos 6 (seis) aos 16 (dezesseis) anos de idade, e  
incluirá a habilitação para o exercício de uma  
atividade profissional.  
Parágrafo único. O ensino básico para  
brasileiros será ministrado em português, exceto  
nas comunidades indígenas, onde será especialmente  
adaptado às suas culturas, e lecionado nas línguas  
nativas, facultando-se àqueles que assim o  
desejarem, o estudo da língua e culturas nacionais." 
Justificativa: 
É dever do Estado assegurar e fornecer as condições mínimas para que os indivíduos e as 
coletividades se integrem de forma ativa e plena na sociedade.  
A preservação da história e culturas dos povos depende fundamentalmente do estudo e conservação 
das suas línguas; as comunidades indígenas devem integrar-se à sociedade brasileira, mas, de modo 
a preservar o seu conteúdo histórico cultural, a fim de que possam sobreviver como nações que 
possuem a sua própria identidade.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00300 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:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso VI do art. 3o.  
Inciso VI - A criação de centros integrados  
de ensino público onde se assegure alimentação e  
assistência médico-odontológica, gratuitos aos  
alunos carentes.  
Sala das Sessões, 09 de junho de 1987 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00304 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:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 3o. do Substitutivo  
apresentado pelo relator da Comissão VIII, inciso  
com a seguinte redação:  
- Ensino público universitário gratuito. 
Justificativa: 
O artigo prevê a gratuidade do ensino fundamental e médio (art. 3°, I e II) omitindo a gratuidade do 
ensino universitário gratuito. Na verdade, a presente emenda tem o objetivo de garantir, de forma 
análoga aos demais níveis, a plena formação do cidadão, sua qualificação, em benefício do País e da 
Nação.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00307 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:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Capítulo I - Da Educação  
Modifique-se o art. 3o., item VI do  
Substitutivo do Anteprojeto constitucional, a  
seguinte redação  
Art. 3o. - ..................................  
Item VI - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas  
de material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
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Justificativa: 
Entendemos que este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento a criança de zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro tenha 
uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no 
processo educacional.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00327 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:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescer no inciso III do art. 3o. a palavra  
"obrigatório", redigindo-se assim:  
Art. 3o. ....................................  
"III - atendimento obrigatório em creches e  
pré-escolas para crianças até 6 anos de idade." 
Justificativa: 
Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas milhões de crianças carentes, ficando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem 
mais recursos.  
Parecer:   
   O relator considera que, para se efetivo, a Constituição deve estabelecer faixa de obrigatoriedade 
escolar compatível com os recursos do País.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00329 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:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Emenda Supressiva  
Retirar do art. 3o. (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 3o. - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
Parecer:   
   O relator considera que os deveres do Estado são firmados primordialmente em relação ao ensino 
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público.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00334 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:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao substitutivo do Anteprojeto do Relator da  
Comissão da Família, da Educação, Cultura e  
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.  
Dê-se ao artigo 1o, do Capítulo I, feitas as  
necessárias adaptações nos demais, a seguinte  
redação:  
"Art. 1o. - A educação, dada no lar e na  
escola, é direito de todos, assegurada a igualdade  
de oportunidade, e inspira-se nos ideais de  
liberdade e solidariedade e no princípio da  
unidade nacional.  
§ 1o. - O ensino será ministrado pelos  
poderes públicos e pela iniciativa particular,  
obedecidos os seguintes critérios:  
a) igualdade entre o homem e a mulher, vedada  
quaisquer discriminações em razão do nascimento,  
raça, cor, credo religioso ou origem;  
b) o ensino público e particular de nível  
primário e médio será ministrado em língua nacional;  
c) o ensino público de 1o. e 2o. Graus será gratuito;  
d) o ensino particular de 1o. grau será  
gratuito e o de 2o. grau para os alunos carentes,  
cabendo ao Estado o custeio na forma da lei;  
e) o ensino dos seis aos quinze anos é obrigatório;  
f) o ensino público e particular ulterior ao  
de 2o. grau será gratuito para quantos,  
demonstrando efetivo aproveitamento, provarem  
falta ou insuficiência de recursos, cabendo ao  
Estado transferir recursos, na forma da lei, às  
escolas particulares;  
g) o ensino religioso, de caráter  
confessional, de matrícula facultativa,  
constituirá disciplina nos horários normais de 1o.  
e 2o. graus, facultada, na forma da lei, a  
indicação dos professores pelas confissões  
religiosas interessadas;  
h) o provimento dos cargos iniciais e finais  
das carreiras do magistério de 1o. e 2o. graus e  
Superior, quando se tratar de ensino público, será  
feito mediante concurso de prova e de títulos;  
i) é garantida a liberdade de cátedra;  
j) o ensino público de 1o. e 2o. graus será  
descentralizado, cabendo prioritariamente, o de  
1o. grau aos municípios e o de 2o. grau aos  
estados na forma da lei complementar que  
estabelecerá mecanismos de transferência  
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automática de recursos técnicos e financeiros da  
União para os demais níveis de poder;  
k) as empresas agrícolas, industriais e  
comerciais manterão, na forma da lei, ensino  
primário gratuito a seus empregados e filhos  
destes, bem como em cooperação, aprendizagem e  
treinamento a seus trabalhadores;  
l) os currículos de 1o. e 2o. graus darão  
prioridade ao ensino da língua nacional e da  
matemática e incluirão, como matérias  
obrigatórias, o estudo da Constituição e Moral e  
Cívica". 
Justificativa: 
A emenda visa assegurar a participação da iniciativa particular nas tarefas da Educação - condição 
indispensável para que ela seja democrática. 
A prerrogativa dos pais, responsáveis ou a escola - pública ou particular - é timbre das sociedades 
totalmente livres.  
É o que pretende a emenda.  
Suprime-se, ainda, o dispositivo sobre vinculações, vez que, ao anteprojeto próprio, foi apresentada 
emenda, determinando elas sejam objeto dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, de duração 
trienal. 
Parecer:   
   O Relator mantém a redação concisa do Substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00340 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:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Proposta de emenda ao substitutivo do  
Relator da Comissão da família da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação"  
Incluir item VI ao artigo 3o. ou onde couber.  
VI - Instituir um sistema de amparo ao  
estudante, que lhe propiciará serviços de saúde,  
bolsas de estudos e manutenção, mantido com  
recursos da União, dos estados, dos Municípios, na  
forma da lei. 
Justificativa: 
O atendimento dos estudantes carentes é precário, disperso nas suas funções é ineficiente. A perda 
com estudantes ao longo das séries, custa mais ao poder público do que qualquer tipo de assistência 
que venha a impor. A defasagem idade-série está na estatística para comprovar a necessidade de 
um sistema como proposto. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00351 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 
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Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Suprima-se no Art. 3o. do item I do  
Substitutivo da Comissão VIII o seguinte:  
"Extensivo aos que a este não tiveram acesso  
na idade própria"  
Acrescentar novo item com a seguinte redação.  
"O ensino de primeiro grau, público e  
gratuito, será também garantido aos jovens e  
adultos que na idade própria a ele não tiveram  
acesso."  
Do item IV - Suprimir: "superdotados" 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00364 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. 3o. do Substitutivo:  
Item VII - Gratuidade de ensino público em todos os níveis;  
Item VIII - Valorização do magistério em todos os níveis;  
Item IX - Garantia a todos cidadãos,  
respeitadas as capacidades e aptidões aprovadas na  
forma da Lei, acesso e aproveitamento, até graus  
mais elevados de ensino público, da investigação  
científica e tecnológica;  
Item X - Garantia de auxílio suplementar ao  
aluno do ensino fundamental, através de programas  
de material didático-escolar, transporte,  
alimentação e assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica; 
Justificativa: 
A Emenda propõe outra ordenação da matéria e inclui elementos essenciais para atender as 
especificidades do Ensino.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00378 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:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item IV do art. 3o:  
item IV: Atendimento especializado e gratuito  
aos portadores de deficiências e aos superdotados  
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em todos os níveis de ensino, com repasse de  
recursos através de convênios, para as entidades  
que suplementem a carência governamental. 
Justificativa: 
Em muitos locais não há o atendimento público, em outros é insuficiente e entidades particulares 
poderão suprir a carência.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00393 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Dá nova redação ao item I do art. 3o.  
I - ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, com duração mínima de oito anos, a  
partir dos seis anos de idade, extensivo aos que a  
este não tiveram acesso na idade própria.  
-------------------------------------------------- 
Justificativa: 
Os meios modernos de comunicação vêm contribuindo vigorosamente para a apreensão precoce de 
conhecimentos. Hoje, a criança de seis anos de idade está plenamente formada para ingressar no 
curso primário.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00397 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 3o. inc. IV  
Acrescente-se, ao final, a expressão "desde  
que carentes", ficando o texto com a seguinte  
redação:  
Art. 3o. ..................................................  
IV - Atendimento especializado e gratuito aos  
portadores de deficiências e aos superdotados em  
todos os níveis de ensino desde que carentes. 
Justificativa: 
As dificuldades orçamentárias na prestação do ensino pelo Estado-indústrias em outras partes do 
texto – acrescidas da especificidade da educação especial, justificam a restrição proposta.  
Parecer:   
   O Relator optou pela gratuidade do ensino público, em todos os níveis, sem estabelecer ressalvas 
no que tange a seus possíveis beneficiários. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00398 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 104  

 

Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 3o., §§ 1o. e 2o. - Eliminem-se os  
parágrafos 1o. e 2o. do artigo 3o. 
Justificativa: 
A doutrina constitucional tem procurado separar, nas Declarações de Direitos, o que são direitos 
individuais, incondicionais, imprescritíveis - o direito à vida, à liberdade, o direito de manifestação de 
pensamento, etc - dos manadas "direitos econômicos sociais", esses, postulações nobres, 
verdadeiros compromissos que o Estado intenta tornar efetivos.  
Ao procurar aproximar as duas vertentes, o texto finda por se firmar mais na esperança que na 
experiência.  
O ensino obrigatório e gratuito não é uma questão de vontade do Poder Executivo, mas problema 
vinculado às circunstâncias objetivas de sua execução, da economia, do desenvolvimento do País. 
Ademais, institui-se mandado de injunção que não se compatibiliza com o sistema processual 
vigente. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00413 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:   
   Art. 3o, inciso. II - Substitua-se a palavra  
continuidade por extensão ficando o texto assim  
retificado:  
Art. 3o. ............................................  
II - Extensão do ensino obrigatório e  
gratuito, progressivamente ao ensino médio. 
Justificativa: 
Respeita a ideia inicial, o texto adquire maior clareza.  
Parecer:   
   A contribuição para o aperfeiçoamento do texto deve ser acolhida. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00415 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:   
   Art. 3o. - inc. I - Suprima-se a parte final  
do inciso "extensivo aos que a esta não tiveram  
acesso na idade própria". E, com pequena alteração  
de forma, o texto poderia ter a seguinte redação:  
Art. 3o. ............................................  
I - Ensino fundamental, com duração de oito  
anos, obrigatório e gratuito, para todos a partir  
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de sete anos de idade, permitindo-se a matrícula a  
partir dos seis anos. 
Justificativa: 
Não há por que estender o que já é direito assegurado a todos a partir dos sete anos.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00424 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:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Adapte-se aos artigos 3o. e 4o. do substitutivo:  
Ementa  
Define a obrigatoriedade do ensino  
fundamental, ministrado em português, ressalvada a  
autonomia cultural das Nações Indígenas.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa à Educação, o  
seguinte dispositivo:  
"Art....O ensino é obrigatório para todos,  
dos 06 (seis) aos 16 (dezesseis) anos de idade, e  
incluirá a habilitação para o exercício de uma  
atividade profissional.  
Parágrafo único - O ensino básico para  
brasileiros será ministrado em português, exceto  
nas comunidades indígenas, onde será especialmente  
adaptado às suas culturas, e lecionado nas línguas  
nativas, facultando-se àqueles que assim o  
desejarem, o estudo da língua e cultura  
nacionais". 
Justificativa: 
É dever do Estado assegurar e fornecer as condições mínimas para que os indivíduos e as 
coletividades se integrem de forma ativa e plena na sociedade.  
A preservação da história e culturas dos povos depende fundamentalmente do estudo e conservação 
das suas línguas; as comunidades indígenas devem integrar-se à sociedade brasileira, mas, de modo 
a preservar o seu conteúdo histórico cultural, a fim de que possam sobreviver como nações que 
possuem a sua própria identidade.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00487 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:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   VIII COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E  
ESPORTES DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO  
No Capítulo: DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
Inclua-se no art. 3o. o seguinte item:  
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"A União terá um prazo de dois anos para que  
o ensino de 1o. e 2o. graus seja ministrado em  
dois turnos, com um mínimo de oito horas de  
permanência do aluno na escola." 
Justificativa: 
Justifica-se, desse modo, a sugestão de que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e 
os Municípios aplicarão anualmente nunca menos de trinta inteiros por cento de suas receitas para a 
manutenção e o desenvolvimento do ensino. São necessários recursos vultosos para este 
empreendimento.  
O distanciamento do desenvolvimento brasileiro dos demais países, com características semelhantes 
ao nosso, cujo desenvolvimento se apresenta em um nível dramaticamente superior, exige 
compromissos de tal seriedade que os responsáveis pela administração do país e pela elaboração da 
nova Constituição não podem, nem se devem furtar. 
Não basta o brasileiro o ensino gratuito e obrigatório até o 2° graus, pois não se pode entender por 
ensino de boa qualidade essas poucas horas em que o aluno passa na escola.  
E necessário, isto sim, um tempo de permanência na escola muito superior ao, atual, tanto quanto à 
jornada diária como pelo número de dias.  
Esta é a única maneira de recuperar parte do tempo perdido.  
A única forma de retirar das ruas milhões de crianças abandonadas. 
Concede-se um prazo de dois anos supondo-se que este um tempo suficiente para o Executivo se 
estruturar e fazer frente a tal compromisso.   
Parecer:   
   Segundo a tradição do direito brasileiro a proposição não trata de matéria Constitucional. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00496 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Anteprojeto - Capítulo I, art. 3o.,  
substitua-se o item I pelo seguinte:  
I - O ensino de 1o. e 2o. graus, obrigatório  
e gratuito, com duração mínima de onze anos, a  
partir dos sete anos de idade, permitida a  
matrícula a partir dos seis anos, extensivo aos  
que a este não tiveram acesso na idade própria. 
Justificativa: 
Embora a universalização do ensino do 1° grau, com duração de oito anos, ainda seja meta distante 
das condições objetivas da Educação no Brasil, nada há que desaconselhe o agravamento das 
obrigações constitucionais do Estado, ao sugerir-se a inclusão, no texto da Lei Maior, da 
obrigatoriedade também do ensino de 2° grau para os jovens brasileiros.  
Na verdade, as proposições da Constituição, ora em gestação, visam muito mais à realidade por 
construir do que à perpetuação de distorções crônicas de nossa história educacional. As estatísticas 
mostram que tem sido insuficiente o esforço do Poder Público no desenvolvimento da educação da 
juventude, em nível de 2° grau. A própria reforma do ensino, programada pela Lei n° 5.692/71, que 
estabeleceu a profissionalização compulsória do 2° grau, fracassou precisamente pelo descaso do 
Estado para com este nível de ensino, entregue em grande parte (49%) à iniciativa particular, que 
detém – 46% (SEEC/MEC, 1985) dos estabelecimentos de todo País.  
Numa visão de educação comparada, o Brasil – 8° economia mundial – encontra-se em 77° lugar 
entre os países modernos, de acordo com indicadores educacionais da UNESCO (1984). Na França, 
na República Democrática da Alemanha, no Canadá, na Inglaterra, em Cuba, na China e nos Estados 
Unidos, o ensino de 2° grau é o nível de escolaridade obrigatória e prevalentemente pública, 
ministrada por uma escola de tempo integral para a permanência do aluno. Ora, é justamente 
pensando em termos de século XXI e de era pós-industrial, com as sofisticações tecnológicas 
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possíveis hoje de vislumbrar-se na informatização de uma sociedade, como a japonesa, que se deve 
tomar a sério a preparação obrigatória dos jovens já em nível de 2° grau.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00498 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:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE  
COUBER:  
Art. - "A Constituição assegura ensino  
gratuito e de boa qualidade, no pré-escolar, no  
fundamental obrigatório, no segundo grau e  
superior a todos os brasileiros." 
Justificativa: 
Nosso objetivo primordial é erradicar o analfabetismo no Brasil. Entendemos que para isso o ensino 
fundamental tem que ser obrigatório e não podemos deixar de atender a criança em idade pré-
escolar. O estudante antes de ingressar no primeiro grau, muitas vezes, já estava perambulando 
pelas ruas, com o objetivo de ajudar na composição da renda familiar. Esta criança, geralmente, 
abandona a escola no primeiro ano, por não ter se costumado a tal prática, como acontece com os 
que passam pela pré-escola.  
Nesta mesma linha de raciocínio não tem sentido que depois de frequentar gratuitamente o pré-
escolar e o curso de primeiro grau, o aluno não tenha como fazer o segundo grau e a universidade. A 
educação é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do País, uma vez que, o nível de 
qualidade de vida será o reflexo primeiro de uma boa política de ensino.  
Precisamos tomar decisões de peso neste momento que a sociedade reclama por seus direitos. A 
novidade da nossa proposta fica por conta da instituição do pré-escolar como forma de se evitar o 
abandono dos estudos no primeiro ano por falta de hábito escolar.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00501 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:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Acrescer no inciso III do art. 3o. a palavra  
"obrigatório", redigindo-o assim:  
Art. 3o. ....................................  
"III - atendimento obrigatório em creches e  
pré-escolas para crianças até 6 anos de idade." 
Justificativa: 
Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas milhões de crianças carentes, ficando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem 
mais recursos.  
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Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00507 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:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Retirar do art. 3o. (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 3o. - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
Parecer:   
   O Relator entende que a opção pelo ensino público e gratuito, sobretudo no nível básico, deve ser 
mantida como forma de propiciar sua universalização. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00548 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   No item IV do art. 3o. do substitutivo,  
suprima-se a expressão:  
"e aos superdotados" 
Justificativa: 
É de difícil definição, ainda hoje, o que caracteriza o superdotado. Por outro lado, mesmo em outros 
países, o percentual de estudantes que podem ser assim qualificados é bastante restrito. Trata-se, 
outrossim, de matéria que a legislação ordinária, no futuro, poderá equacionar se oportuno e 
conveniente.  
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00549 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:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso IV do artigo 3o.  
Inciso IV - Atendimento especializado e  
gratuito aos portadores de deficiências em todos  
os níveis de ensino; 
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Justificativa: 
A proposta que ora fazemos visa apenas e tão somente não discriminar mais um segmento da 
sociedade brasileira, no caso específico dos superdotados, por serem estes já privilegiados ao 
nascerem e nós poderíamos na futura Constituição privilegiá-los uma segunda vez.  
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00555 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:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso V do art. 3o.  
Inciso V - Acesso aos níveis mais elevados do  
ensino, da pesquisa científica e da criação artística. 
Justificativa: 
Em se tratando de uma atividade intelectual, o acesso aos níveis de ensino, pesquisa científica e da 
criação artística não deve estar pré-fixada segundo a capacidade, mas sim de acordo com a opção 
pessoal. Também nestas questões devemos demonstrar o espírito democrático das leis.  
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00558 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:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Emenda Supressiva  
Retirar do art. 3o. (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 3o. O dever do Estado como o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
Parecer:   
   O Relator entende que a opção pelo ensino público e gratuito, sobretudo no nível básico, deve ser 
mantida como forma de propiciar sua universalização. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00560 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:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescer no inciso III do art. 3o. a palavra  
"obrigatório", redigindo-o assim:  
Art. 3o. ....................................  
"III - atendimento obrigatório em creches e  
pré-escolas para crianças até 6 anos de idade." 
Justificativa: 
Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas milhões de crianças carentes, ficando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem 
mais recursos.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00607 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se a alínea III do art. 3o. por:  
III - Atendimento gratuito, por intermédio da  
pré-escola pública ou particular, a partir dos  
cinco anos de idade. 
Justificativa: 
A Emenda procura assegurar a pré-escola gratuita, fundamental para a democratização de 
oportunidades.  
Parecer:   
   O Relator entende que a opção pelo ensino público e gratuito, sobretudo no nível básico, deve ser 
mantida como forma de propiciar sua universalização. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00610 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se a alínea I do art. 3o. por:  
I - Ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, por intermédio da escola pública ou  
privada, com duração mínima de oito anos. 
Justificativa: 
A lei não deve estabelecer a idade mínima para a escola. Hoje, em quase todo o mundo, a escola 
fundamental já se inicia aos 6 anos e proximamente deverá iniciar-se aos 5 anos.  
Parecer:   
   O Relator entende que a opção pelo ensino público e gratuito, sobretudo no nível básico, deve ser 
mantida como forma de propiciar sua universalização. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00624 REJEITADA 
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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:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do Art. 3o. do  
Substitutivo do Relator dessa Comissão:  
"§ 2o. - O Chefe do Poder 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, recebam o ensino fundamental definido  
no item I deste artigo." 
Justificativa: 
O “direito” ao ensino fundamental deve ser garantia constitucional. O que cabe ao Chefe do Poder 
Executivo, é diligenciar para que o direito possa ser exercido por seu titular, o que implica no dever do 
Estado de colocar o ensino à disposição e até de zelar para que esse titular, menor de idade e sujeito 
a tutela paterna, não seja impedido de fazê-lo por ação, omissão ou incapacidade do pai. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00625 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:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescentar um novo item ao art. 3o. do  
Substitutivo do Relator dessa Comissão:  
"VII - garantia de bolsa de estudo, em valor  
nunca superior ao do custo-aluno em  
estabelecimento oficial, a todo aquele que, não  
dispondo de recursos, não for atendido na escola  
pública, nas condições dos itens I e II". 
Justificativa: 
Para garantir efetivamente a gratuidade do ensino obrigatório definido na Constituição, o Estado 
deverá ofertar ao aluno carente os recursos necessários para o seu atendimento pela escola privada, 
sempre que a escola pública não o possa acolher.  
Parecer:   
   O ideal republicano da escola pública e democrática para todos merece, a nosso ver, ser 
consubstanciado através do princípio geral da exclusividade das verbas públicas para o ensino 
público. Rejeitada 
   
   EMENDA:00626 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:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Acrescente-se um novo parágrafo ao Art. 3o.  
do Substitutivo do Relator dessa Comissão:  
"§ 3o. - É dever dos pais ou responsáveis  
pelo menor em idade escolar, matriculá-lo, apoiá-lo  
e estimulá-lo na frequência do ensino  
fundamental oferecido pelo Estado, nas condições  
do item I deste artigo." 
Justificativa: 
De nada adiantaria o Estado propiciar à criança a oportunidade de ensino fundamental gratuito, se 
ela, sujeita a uma tutela paterna relapsa ou obscurantista, não se interessasse pela escola ou tivesse 
dificultado pelos pais o exercício de seu direito.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00637 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:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no inciso VI do art. 3o., após a  
palavra "alimentação", a seguinte expressão:  
"...uniforme escolar..." 
Justificativa: 
É indispensável incluir, entre os auxílios suplementares à gratuidade, o uniforme escolar, cuja falta 
constitui frequentemente motivo constrangedor para a negação do acesso à sala de aula para 
milhares de crianças pobres.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00639 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:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Inciso VII ao art. 3o.:  
Inciso VII - Oferta obrigatória de ensino  
noturno em cada estabelecimento público, nos  
mesmos cursos e níveis em que seja oferecido  
ensino diurno. 
Justificativa: 
Todos sabemos que a imensa maioria dos jovens e adultos brasileiros, e, em grande patê até mesmo 
das crianças, depende do seu próprio trabalho para sobreviver. Organizar a oferta de educação 
pública, prevendo a sua universalização e gratuidade, sem levar em conta esse dado, é manter as 
boas intenções apenas na letra de lei.  
O ensino noturno é, na maioria das vezes, a única opção viável para quem trabalha durante o dia. A 
Constituição deve ser elaborada tendo-se em mente o “Brasil real”. E neste, a maioria não pode 
dispor do dia livre para estudar.  
Por outro lado, enquanto essa oferta noturna de educação não for erigida à condição de disposição 
Constitucional, ela não se tornará realidade.  
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Parecer:   
   Segundo a tradição do direito brasileiro a proposição não trata de matéria Constitucional. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00647 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:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao art. 3o.  
O art. 3o., § 2o., passará a ter a seguinte redação:  
"O Chefe do Poder Executivo, conforme o caso,  
poderá ser responsabilizado por omissão, senão  
diligenciar para que todas as crianças em idade  
escolar tenham direito ao ensino fundamental  
obrigatório e gratuito." 
Justificativa: 
Em questões administrativas e do Governo não se pode exigir uma decisão, a execução de medidas 
matemáticas. Há fatores diversos na inflexibilidade sócio-política do País. Daí a abertura indicada: 
“conforme o caso” etc etc.   
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00677 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:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir no item IV do art. 3o. a expressão  
"e aos superdotados". 
Justificativa: 
Não existe consenso científico a respeito dos dotes especiais de que pessoas excepcionais seriam 
portadoras. O conceito de superdotados conduz a argumentos de natureza biológica que serviram e 
ainda servem de base a discriminações étnicas e sociais de toda ordem e a ideologias totalitárias, 
não devendo ter lugar numa constituição democrática. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00739 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:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Capítulo I - da Educação  
Dê-se ao Inciso VI do Art. 3o. do  
Substitutivo a seguinte redação:  
VI - auxílio suplementar para a educação de  
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crianças até seis anos de idade e para o ensino  
fundamental, através de programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica. 
Justificativa: 
O apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do atendimento à criança 
de até seis anos, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no processo educacional.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00823 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:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator  
- Inclua-se no § 1o. do artigo 3o., após "o  
acesso", "à educação pré-escolar". 
Justificativa: 
A terminologia educação fundamental não é suficiente para explicitar a inclusão da educação pré-
escolar. Em outras partes do Anteprojeto são utilizadas as expressões educação pré-escolar, ensino 
fundamental e ensino de 1º grau. 
Acrescenta-se aqui a educação pré-escolar pois 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. 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00824 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:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator  
Dê-se ao inciso III do art. 3o. a seguinte redação:  
III - garantia de educação pré-escolar  
gratuita, às famílias que o desejarem para as  
crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A gratuidade deve aparecer, como aparece no ensino fundamental (Art. 3º, I e IV parágrafo único), 
pois ela se destina principalmente às famílias de renda mais baixa e é a condição “sine qua non” para 
que as crianças do estrato de renda mais baixa possam frequentá-la. 
A explicitação de que a educação pré-escolar - dever do Estado - é facultativa para a criança ("às 
famílias que o desejarem") visa eliminar interpretação falsa de que seria compulsória para as 
crianças. Isso não é recomendável pois a pré-escola é uma instituição complementar à família na 
educação da criança. Por contar com profissionais e dispor de conhecimentos e ambiente 
especializados já não disponíveis à maioria das famílias, ela é extremamente importante na 
sociedade moderna, mas a família pode encontrar outra forma de prover adequada educação pré-
escolar a seus filhos. 
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A redação - proposta acima procura ser mais incisiva e determinante do que a do Anteprojeto ("oferta 
de vagas"). 
Parecer:   
   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00840 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:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescer no inciso III do art. 3o. a palavra  
"obrigatório", redigindo-o assim:  
Art. 3o. ..................................  
"III - atendimento obrigatório em creches e  
pré-escolas para crianças até 6 anos de idade." 
Justificativa: 
Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas milhões de crianças carentes, ficando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem 
mais recursos.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00841 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:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o parágrafo 2o. do art. 13 pelo seguinte  
Art. 13......................................  
"§ 2o. As empresas que mantiverem escolas para  
os seus empregados e os filhos destes, ou a eles  
concederem bolsas de estudo, poderão descontar as  
despesas no recolhimento do salário-educação."  
Emenda Substitutiva  
Emenda Supressiva  
Retirar do art. 3o. (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 3o. O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física 
existente, para racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui 
medida descentralizadora, capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   
   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a 
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manutenção do ensino, através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o 
fortalecimento do ensino público fundamental. Rejeitada 
   
   EMENDA:00842 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:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Retirar do art. 3o. (caput) a palavra "público",  
redigindo-se assim:  
Art. 3o. - O dever do Estado com o ensino efetivar-se-á mediante a garantia de: 
Justificativa: 
O dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
Parecer:   
   O Relator entende que a opção pelo ensino público e gratuito, sobretudo no nível básico, deve ser 
mantida como forma de propiciar sua universalização. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00847 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:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescer no inciso III do art. 3o. a palavra  
"obrigatório", redigindo-o assim:  
Art. 3o. ....................................  
"III - atendimento obrigatório em creches e  
pré-escolas para crianças até 6 anos de idade." 
Justificativa: 
Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas milhões de crianças carentes, ficando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem 
mais recursos.  
Parecer:   
   A proposição está abrigada nos princípios gerais do Substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00850 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:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Emenda Supressiva  
Retirar do art. 3o. (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 3o. O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
Parecer:   
   O Relator entende que a opção pelo ensino público e gratuito, sobretudo no nível básico, deve ser 
mantida como forma de propiciar sua universalização. Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:00073 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   O inciso I do art. 379 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 379. ..................................  
I - o ensino é obrigatório e gratuito para  
todos, dos 6 aos 16 anos, incluindo, na  
gratuidade, material escolar e alimentação básica  
e, na obrigatoriedade, uma habilitação profissional. 
Justificativa: 
Há uma concepção privatizadora no Brasil que esbarra, transgride e ultraja a realidade dos fatos. 
Ninguém nega que em um País capitalista a empresa privada tenha liberdade de agir, nos limites que 
a própria lei estabelece. E os limites estabelecidos pela lei são permanentemente burlados por 
empresários avaros de lucros fáceis. Isto ocorre até mesmo em países considerados estreitos e 
paladinos da livre empresa, como os Estados Unidos, onde a livre concorrência encontrou enormes 
barreiras com o desenvolvimento do capitalismo que induzia empresas mais poderosas a formarem 
trustes e estabelecerem monopólios que destruíam o próprio princípio da livre empresa. As leis anti-
trustes foram tentativas de vários governos, inclusive de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados 
Unidos para evitar o desvirtuamento do regime.  
Uma outra questão vinculada a iniciativa privada e que tumultua despropositada e profundamente a 
realidade social de alguns países, sobretudo o Brasil, é a de exigir-se do Estado um verdadeiro 
apadrinhamento das empresas, nelas investindo recursos do povo, a elas concedendo isenções de 
impostos, favorecendo-as com juros e energia subsidiados e a construção de toda a infraestrutura 
necessária ao funcionamento das empresas. Reclama-se do Estado pelas suas deficiências, cobra-se 
do Estado atendimento rápido das reivindicações empresariais e protesta-se contra o Estado quando 
pretende interferir no mecanismo dos preços ao consumidor, este, em última análise, o responsável 
pela injeção de meios e recursos para atender as empresas.  
Mas, se dentro da lógica capitalista, a livre empresa deve subsistir, existem setores, porém, que não 
podem, em nenhuma hipótese, ser objeto de especulação e de negócio. A Educação e a Saúde, por 
exemplo, não podem, nem devem, nem se concebe possam ser objeto de negócios. Ganhar dinheiro 
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a custa da saúde e da educação do povo é um crime intolerável e uma abertura inconcebível, em um 
País que pretende desenvolver-se cultural e economicamente.  
Nossa sugestão constitucional, porém, para não ser inquinada de radicalismo e possa ser examinada 
com isenção, até mesmo pelos eternos defensores dos detentores do poder econômico, procura 
apenas, estabelecer limites a situação penosa e abastecedora em que vive a educação e a saúde do 
povo.  
Não extingue, de vez por todas, como deveria, a ação dos colégios e hospitais particulares. Procura, 
porém, estabelecer limitação a sua ação, permitindo os seus funcionamentos para atender aos filhos 
dos abastados que possam pagar, enquanto, por outro lado, obriga o Estado a oferecer, 
gratuitamente, para os demais as vagas necessárias em escolas públicas e internamente pleno nos 
hospitais do Estado.  
Coíbe, e nada mais justo que isto, que os colégios e hospitais particulares engordem a custa dos 
recursos públicos, ou se beneficiem com desvios das verbas orçamentárias, que deveriam ser 
aplicadas na construção de novos e eficientes hospitais e novas escolas no melhor nível de ensino e, 
no entanto, são canalizadas para enriquecer os proprietários destas “indústrias”.  
De nada adianta aumentar o percentual orçamentário para a educação e a saúde, se estes recursos 
são canalizados para os donos da educação e da saúde no Brasil. A verdade é que nada adiantou 
aumentar o percentual para a educação no Orçamento da República de 4% para 13% se estes 
recursos tem servido, apenas, para melhorar a vida e enriquecer os donos de hospitais e colégios.  
Se tudo continuar, como está previsto na atual constituição o ensino continuará um privilégio de 
alguns e saúde uma vã esperança.    
 
   
   EMENDA:00236 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 379, do Capítulo III,  
da Educação e Cultura o item V com a seguinte  
redação, renumerando-se os seguintes:  
V - a seleção para a investidura no ensino  
superior será feita através das avaliações dos  
currículos e notas; 
Justificativa: 
A Sugestão de Norma Constitucional de nossa autoria encaminhada à Comissão de Sistematização e 
não acatada, a repete: “para a investidura no ensino superior a seleção será feita através de 
avaliações dos currículos e notas”.  
A melhoria da qualidade de ensino permitirá a supressão do vestibular, tão desacreditado como 
critério de medida de capacidade intelectual a nível de conhecimento.  
Ao longo dos anos montou-se no País uma verdadeira “indústria do vestibular”, que, além de propiciar 
as incontáveis fraudes comprovadas, privilegia as classes de renda mais favorecida, em detrimento 
da capacidade intelectual, da vocação potencial e do aproveitamento escolar.  
Esta propositura visa modificar, desde os primeiros anos de escolaridade, o vício que o vestibular 
impõe às pessoas: conhecimento imediatistas, sem consistência falsa visão de cultura e inversão dos 
valores que só são adquiridos com o correr dos anos de estudos.  
A nova metodologia de ensino deverá, obrigatoriamente, preparar o educando para o terceiro grau e 
nunca submetê-lo ao aprendizado de provas de conteúdo meramente momentâneo e que na 
Universidade só acabará formando péssimos e despreparados profissionais.  
   
   EMENDA:00404 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: artigo 379, IV  
Suprima-se do Anteprojeto, no artigo 379,  
item IV, a expressão "e aos superdotados". 
Justificativa: 
É compreensível e muito justa a gratuidade do ensino para os deficientes físicos ou mentais. O que 
não se justifica é premiar com a gratuidade pura e simples aqueles que já foram agraciadas por Deus 
com dons acima dos normais. 
   
   EMENDA:00500 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO IX  
DA Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 379 (caput) a palavra  
público", redigindo-o assim:  
"Art. 379 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
 
   
   EMENDA:00519 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 379 (caput) a palavra  
público", redigindo-o assim:  
"Art. 379 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
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sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
   
   
   EMENDA:00558 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar o art. 379 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 379. O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
   
   EMENDA:00605 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 379 (caput) a palavra  
pública, redigindo-se assim:  
"Art. 379 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
 
   
   EMENDA:00674 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 379 do anteprojeto o inciso VIII.  
Art. 379.....................................  
VIII - manutenção de ensino  
profissionalizante de 2o. grau, adequando-o às  
necessidades da comunidade urbanas e rurais. 
Justificativa: 
O acesso à Universidade ainda é limitado às classes mais privilegiadas e o ensino fundamental não 
estimula profissionalização.  
O País necessita de recursos humanos e de tecnologia básica principalmente para o 
desenvolvimento da agricultura e da indústria. É dever do Estado providenciar a implantação de 
escolas-oficinas, capacitando-as para o atendimento da crescente demanda principalmente nas áreas 
mais carentes.  
 
   
   EMENDA:00743 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   As alíneas I e III do art. 379 passam a ter a seguinte redação:  
I - ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito na escola pública ou para crianças  
carentes, com duração mínima de oito anos.  
III - atendimento, gratuito para crianças  
carentes, em creches e pré-escolas, a partir dos  
quatro anos de idade. 
Justificativa: 
O texto constitucional não deve fixar idade para o início da vida escolar. Por outro lado, o anteprojeto 
não assegura a gratuidade da pré-escola para carentes.  
 
   
   EMENDA:00758 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 379  
Inclua-se no art. 379 do anteprojeto o inciso VIII.  
Art. 379 ....................................  
VIII - manutenção de ensino  
profissionalizante de 2o. grau, adequando-o às  
necessidades da comunidade urbana e rurais. 
Justificativa: 
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O acesso à Universidade ainda é limitado às classes mais privilegiadas e o ensino fundamental não 
estimula profissionalização.  
O País necessita de recursos humanos e de tecnologia básica principalmente para o 
desenvolvimento da agricultura e da indústria. É dever do Estado providenciar a implantação de 
escolas-oficinas, capacitando-as para o atendimento da crescente demanda principalmente nas áreas 
mais carentes.  
 
   
   EMENDA:00788 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 379 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 379 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
 
   
   EMENDA:00921 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 379 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 379. O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
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   EMENDA:00997 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  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 379 (caput) a palavra  
público", redigindo-o assim:  
"Art. 379 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
 
   
   EMENDA:01177 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: 379, V  
O inciso V, do artigo 379, do anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 379 - ..................................  
V - acesso aos níveis mais elevados do  
ensino, da pesquisa científica e da criação  
artística, segundo a capacidade de cada um; 
Justificativa: 
A emenda visa corrigir a redação, retirando os esses (letras “s”) da locução “as capacidades”.  
Parecer:   
   O inciso V, do art. 379, do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação: acesso aos níveis mais 
elevados do ensino, da pesquisa científica e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01179 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 379, § 2o.  
O § 2o. do artigo 379 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 379 ....................................  
§ 2o. - O Chefe do Executivo competente  
poderá ser responsabilizado por omissão, mediante  
ação civil pública, se não diligenciar para que  
todos os menores em idade escolar, residentes no  
âmbito territorial de sua competência, tenham  
acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito. 
Justificativa: 
A modificação visa compatibilizar a norma com os princípios adotados pelo anteprojeto no tocante à 
Educação e, especialmente, porque o artigo 377 enfatiza a educação, direito de cada um, é dever do 
Estado. Logo, a modificação proposta é manifestamente procedente.  
 
   
   EMENDA:01338 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 379, inciso III  
Altera o inciso III do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
 
   
   EMENDA:01715 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 379, inciso  
Inclua-se no Art. 379 do anteprojeto, o  
seguinte inciso:  
Art. 379 ....................................  
Inciso ... - Acesso ao ensino de 1o. grau,  
público e gratuito, será também garantido aos  
jovens e adultos que na idade própria a ele não  
tiveram acesso. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 125  

 

A emenda se justifica pela necessidade de se definir e reconhecer o direito àqueles que, por algum 
motivo não puderam frequentar uma sala de aula durante o correr de sua infância.  
   
   EMENDA:01716 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 379,  
O Art. 379 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 379 - O dever do Estado com o ensino  
público, baseado nos princípios da democracia, da  
liberdade de expressão, da soberania nacional e do  
respeito aos direitos humanos efetivar-se-á  
mediante a garantia de: 
Justificativa: 
Esta nova redação tem por finalidade ampliar e melhor explicitar o ensino de agora em diante no país.  
   
   EMENDA:01822 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 379, Inciso III  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
DA Educação e Cultura  
Acrescente-se no Inciso III do Art. 379, do  
anteprojeto a palavra "obrigatório", redigindo-se  
assim:  
Art. 379. ..................................  
III - atendimento obrigatório em creches e  
pré-escolas para crianças até 6 anos de idade. 
Justificativa: 
Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas milhões de crianças carentes, ficando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem 
mais recursos.  
 
   
   EMENDA:01834 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
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Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 379, "Caput"  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Suprima-se do "Caput" do Art. 379 do  
anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização a palavra "público", redigindo-o  
assim:  
Art. 379 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação, de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatória com o ensino público 
apenas.  
   
   EMENDA:01889 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 379 (caput) a palavra  
público", redigindo-o assim:  
"Art. 379 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação, de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatória com o ensino público 
apenas.  
 
   
   EMENDA:02037 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 MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO COMENDADO: Art. 379, III do  
Anteprojeto de Constituição  
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Altere-se o item IV do art. 379 para a seguinte redação:  
"III - atendimento gratuito e especializado  
em creches e pré-escolas para as crianças até seis  
anos de idade". 
Justificativa: 
Acrescenta-se a palavra gratuito, porque a gratuidade do atendimento à criança menor de 7 anos é 
tão necessária quanto nos outros níveis, senão mais, considerando a clientela que demanda tais 
serviços. Com isso se estabelece coerência com os itens I, II e IV desse artigo, que explicitam a 
gratuidade para o ensino fundamental e médio e para os deficientes e superdotados em todos os 
níveis.  
A caracterização do atendimento como especializado é necessária porque se trata de serviços de 
educação e assistência específicos, de acordo com as características da faixa etária da criança. 
Acrescenta-se o artigo “as” crianças do contrário o texto ficaria tão inócuo que bastaria o atendimento 
de duas crianças para que a obrigação do Estado nessa área ficasse cumprida.  
 
   
   EMENDA:02041 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 379  
Inclua-se no Artigo 379 do anteprojeto, o  
seguinte inciso VIII:  
Artigo 379 - ................................  
VIII - Assistência à moradia estudantil. 
Justificativa: 
As moradias estudantis no Brasil encontram-se organizadas em três situações: Alojamento Estudantil, 
Residência Estudantil e República de Estudantes.  
A) Alojamento Estudantil é a moradia de propriedade da Universidade, dentro e fora do campus 
universitário e que mantém vínculo gerencial – administrativo e ou financeiro com a instituição de 
ensino; 
B) Residência de Estudantes ou Casa de Estudantes são habitações desvinculadas, autônomas, 
possuindo gerência administrativa e financeira próprias;  
C) República de Estudantes, constituída de estudantes de classe média e mantidas com recostos 
próprios, sem nenhum vínculo com outras entidades.  
Entendemos que a moradia estudantil proporciona aos estudantes que não possuem recursos 
financeiros, concluírem seus estudos, sem onerar significativamente o orçamento familiar.  
Consideramos de vital importância os esforços já desempenhados pelo MEC, quando da construção 
das moradias estudantis e, portanto, é imprescindível evitar que as mesmas sejam extintas. Pois, 
devemos almejar sempre o aperfeiçoamento da educação no sentido de promover o desenvolvimento 
social e científico do Brasil. 
Parecer:   
   A adição é secundária e não deve prevalecer ante a outras garantias essenciais para educação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02119 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   Inclua-se no cap. III, da Educação e Cultura,  
art. 379, Inciso VII, parágrafo 1o. a seguinte emenda:  
O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é  
direito público e subjetivo acionável contra o  
Estado mediante mandato de injunção, ficando os  
pais ou responsáveis na obrigatoriedade de colocar  
os filhos nas escolas. 
Justificativa: 
Tal emenda visa dar aos pais ou responsáveis a obrigatoriedade de cumprir o estabelecimento na 
Lei.  
   
   EMENDA:02264 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 379  
Suprima-se a palavra "público" do art. 379,  
do anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação, de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatória com o ensino público 
apenas.  
 
   
   EMENDA:02569 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  
Altera o inciso III do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-  
escolas para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
 
   
   EMENDA:02578 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 379, inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de quatro até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro 
tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção 
no processo educacional.  
Parecer:   
   A explicitação da faixa etária, sugerida pela Emenda, é inadequada dentro dos limites estabelecidos 
no corpo do artigo 379.  
Somos, assim, pela rejeição. 
   
   EMENDA:02584 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 379 (caput) a palavra  
público, redigindo-o assim:  
"Art. 379 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
 
   
   EMENDA:02620 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Retirar do caput do art. 379 do anteprojeto a  
palavra "público" que passa a ter a seguinte  
redação:  
"Art. 379 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
 
   
   EMENDA:02739 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODOFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO VII  
Altera o inciso VII do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de quatro até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro 
tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção 
no processo educacional.  
 
   
   EMENDA:02843 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 379, inciso III.  
Altera o inciso III, do art. 379, do Capítulo  
III, Da Educação e Da Cultura, que passará a ter a  
seguinte redação:  
III - atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
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Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
 
   
   EMENDA:02844 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 379, inciso VII.  
Altera o inciso VII, do art. 379, do Capítulo  
III, Da Educação e Cultura, que passará a ter a  
seguinte redação.  
VII - auxílio suplementar na educação para  
crianças de zero até seis anos de idade e para o  
ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de quatro até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro 
tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção 
no processo educacional.  
 
   
   EMENDA:03013 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Compatibilize-se o art. 377 e demais  
pertinentes à matéria, a fim de assimilar o  
substrato do texto seguinte:  
"Art. A educação escolar é um direito de  
todo brasileiro e um dever do Estado brasileiro e  
será gratuita e laica nos estabelecimentos  
públicos, em todos os níveis de ensino.  
§ 1o. O acesso ao processo educacional é assegurado:  
I - pela gratuidade do ensino público em  
todos os níveis;  
II - pela adoção de um sistema de admissão  
nos estabelecimentos de ensino público que, na  
forma da lei, confira a candidatos economicamente  
carentes, desde que habilitados, prioridade de  
acesso até o limite de 50% (cinquenta por cento)  
das vagas;  
III - pela expansão desta gratuidade,  
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mediante sistema de bolsa de estudos, sempre  
dentro da prova de carência econômica de seus  
beneficiários;  
IV - pelo auxílio suplementar ao estudante  
para alimentação, transporte e vestuário, caso a  
simples gratuidade de ensino não permita,  
comprovadamente, que venha a continuar seu  
aprendizado;  
V - pela manutenção da obrigatoriedade de as  
empresas comerciais, industriais e agrícolas  
garantirem ensino gratuito para os seus  
empregados, e para os filhos destes, entre os 6  
(seis) e 16 (dezesseis) anos de idade, ou  
concorrer para este fim mediante a contribuição do  
salário educacional, na forma estabelecida pela lei;  
VI - pela criação complementar à rede  
municipal de escolas de promoção popular, capazes  
de assegurar efetivas condições de acesso à  
educação de toda coletividade." 
Justificativa: 
É dever do Estado capacitar o indivíduo a se tornar parte integrante e ativa da sociedade que 
compõe. Tal se dá por meio do processo educacional. 
Num país onde mais de 50% da população são pobres, a gratuidade do ensino tão somente não 
basta. Deve ser dado subsídio material para que possam participar do processo educacional. 
 
   
   EMENDA:03070 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto de constituição  
Emenda aditiva  
Acrescentar ao Art. 379 o inciso VIII, com a  
seguinte redação: "as vagas existentes nos  
estabelecimentos de ensino superior, da rede  
particular qualquer que seja o período, serão  
aumentadas em 10% e destinadas a estudantes  
carentes, no modelo "bolsas de estudo", a critério  
das mantenedoras". 
Justificativa: 
As escolas privadas, da rede do ensino superior, concordam ter aumentadas as vagas, limitadas pelo 
Conselho Federal de Educação, desde que sejam destinadas a alunos carentes. Ocorre, no Brasil, 
que as escolas particulares contam com espaços ociosos que podem ser ocupados. Pois bem esses 
espaços serão destinados a bolsistas, bastando que o Legislador determine, de plano, o aumento de 
vagas.  
 
   
   EMENDA:03227 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 379.  
Acrescente-se ao art. 379 do Anteprojeto, o seguinte item VIII:  
"VIII - "O Poder Público dará aos estudantes  
do ensino médio ou superior, na impossibilidade de  
serem os mesmos matriculados na escola pública,  
bolsas de estudos pelo custo integral nas escolas  
particulares onde estejam os mesmos matriculados  
desde que o estudante comprove, por meio de prova  
idôneo a impossibilidade de custear, por si ou por  
seus país ou responsáveis, o curso que frequenta." 
Justificativa: 
Quando da impossibilidade de matricula de estudantes de nível médio ou superior em 
estabelecimento de ensino públicos, deve o Estado assegurar-lhes bolsas de estudo integras em 
instituições educacionais particulares, desde, evidentemente que os estudantes comprovem 
impossibilidade de arcar com as despesas decorrentes.  
Tal o proposito desta emenda que, esperamos há de merecer acolhimento.  
 
   
   EMENDA:03263 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  
Dispositivo Emendado: Art. 379, § 2o.  
O § 2o. do Art. 379 passa a ter a seguinte redação:  
"O chefe do Executivo competente pode ser  
responsabilizado por omissão mediante ação civil  
pública, se não diligenciar dentro das  
possibilidades administrativas existentes, para  
que todas as crianças em idade escolar residentes  
no âmbito territorial de sua competência, tenham  
direito ao ensino obrigatório fundamental e gratuito." 
Justificativa: 
A emenda acrescenta após a palavra “diligenciar” as expressões “dentro das possibilidades 
administrativas”, visando com isto tirar o caráter impositivo numa área governamental, em que as 
providencias do governante dependem dos recursos do erário público e da eficiência da máquina 
governamental respectiva. O dispositivo como está vai dar margem a uma série de iniciativas 
demagógicas que prejudicarão as próprias soluções administrativas nesta área governamental.  
 
   
   EMENDA:03265 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  
Dispositivo Emendado: Artigo 379, Item I  
O Item I, do Art. 379 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 379, Item I - Ensino fundamental em uma  
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ou duas etapas, obrigatório e gratuito, com  
duração mínima de oito anos, a partir dos sete  
anos de idade, permitida a matrícula a partir dos  
seis anos, extensivos aos que a este não tiverem  
acesso na idade própria. 
Justificativa: 
A emenda inclui as palavras “em uma ou duas etapas”, visando com isto dar maior flexibilidade e 
organização escolar e permitindo que em lugares mais afastados e carentes possa se colocar uma 
unidade de ensino com os primeiros quatro anos escolares, ao lado de outra localidade, com 
condições melhores, onde se possa estruturar uma outra unidade com os últimos quatro anos das 
escolas do ensino fundamental.  
A verdade é que a tradição brasileira era do antigo ensino primário e do antigo ginásio, cada um com 
quatro anos, e aquele às vezes com cinco, o que no caso pode representar um antecedente de 
eficiência para a melhor prosperidade do ensino fundamental.  
Na realidade a rigidez em matéria educacional é altamente nociva e desde que seja obrigatório e 
gratuito o ensino fundamental não há riscos tem que o mesmo se distribua em duas etapas distintas, 
quando for necessário.  
 
   
   EMENDA:03270 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 379, inciso III  
Altera o inciso III do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
 
   
   EMENDA:03273 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: Art. 379, II do  
Anteprojeto de Constituição  
Altere-se o item IV do art. 379 para a  
seguinte redação:  
"III - atendimento gratuito e especializado  
em creches e pré-escolas para as crianças até seis  
anos de idade". 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 135  

 

Acrescenta-se a palavra gratuito, porque a gratuidade do atendimento à criança menor de 7 anos é 
tão necessária quanto nos outros níveis, senão mais, considerando a clientela que demanda tais 
serviços. Com isso se estabelece coerência com os itens I, II e IV desse artigo, que explicitam a 
gratuidade para o ensino fundamental e médio e para os deficientes e superdotados em todos os 
níveis.  
A caracterização do atendimento como especializado é necessária porque se trata de serviços de 
educação e assistência específicos, de acordo com as características da faixa etária da criança. 
Acrescenta-se o artigo “as” crianças do contrário o texto ficaria tão inócuo que bastaria o atendimento 
de duas crianças para que a obrigação do Estado nessa área ficasse cumprida.  
 
   
   EMENDA:03277 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 379, inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de quatro até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro 
tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção 
no processo educacional.  
 
   
   EMENDA:03290 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 379  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Retirar do Art. 379 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 379 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ...." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
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sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
 
   
   EMENDA:03306 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 379 - "caput"  
Retirar do art. 379 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 379 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
 
   
   EMENDA:03441 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. 379  
Suprima-se o § 1o. do art. 379. 
Justificativa: 
A implantação progressiva do princípio da gratuidade do ensino público em todos os níveis e o 
reconhecimento de eventuais insuficiências orçamentárias (arts. 379, II, 384, § 2° e 385, parágrafo a 
evidenciam a incompatibilidade de que possa ser exigido como direito público subjetivo, a ser objeto 
de mandado de injunção.  
Ademais, este novo remédio processual, nos termos do art. 37, visa a suprir a omissão de norma 
regulamentadora e não atende à grandes situações individuais, em face a prestações administrativas.  
 
   
   EMENDA:03446 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Dispositivo emendado: Art. 379  
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Acrescente-se, ao final do inciso IV, do art.  
3o., a expressão "desde que carentes", ficando o  
texto com a seguinte redação:  
Art. 3o. ............................................  
IV - Atendimento especializado e gratuito aos  
portadores de deficiências e aos superdotados em  
todos os níveis de ensino desde que carentes. 
Justificativa: 
As dificuldades orçamentárias na prestação do ensino pelo Estado – incluídas em outras partes do 
texto – acrescidas da especificidade da educação especial, justificam a restrição proposta.  
 
   
   EMENDA:03448 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. 379  
Suprima-se o parágrafo 2o. do art. 379. 
Justificativa: 
Não é justo que o Prefeito seja responsabilizado, exclusivamente, por não terem os menores do 
Município que administra, acesso ao ensino fundamental. Por um lado, não cabe só a ele, mas 
também à Câmara Municipal alocar recursos para o atendimento do imperativo constitucional do 
ensino fundamental obrigatório. Por outro, é notório o fato de que numerosos Municípios brasileiros 
não dispõem dos recursos necessário para tal efetivação. Tanto assim é que o próprio Anteprojeto 
consagra, no art. 385, parágrafo único, o dever de os Estados a União transferirem recursos para 
esses Municípios que não contem com recursos suficientes.  
 
   
   EMENDA:03454 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - Dispositivo emendado -  
Art. 379  
Substituir, no item VII, do art. 379,  
"auxílio suplementar ao ensino fundamental  
através"... por "auxílio suplementar no ensino  
fundamental"... 
Justificativa: 
A redação induz à interpretação de que se auxilia o ensino, quando o benefício se dirige ao aluno que 
o frequenta.  
   
   EMENDA:03461 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 379, Inciso III  
Altera o inciso III do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
 
   
   EMENDA:03464 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 379, inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade para  
o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de quatro até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro 
tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção 
no processo educacional.  
 
   
   EMENDA:03597 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 379, inciso III.  
Altera o inciso III do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até 6 (seis) anos de idade. 
Justificativa: 
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A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
 
   
   EMENDA:03600 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 379, inciso VII.  
Altera o inciso VII do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de 0 até 6 anos de idade e para o  
ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de quatro até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro 
tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção 
no processo educacional.  
 
   
   EMENDA:03733 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Retirar do art. 379 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 379 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
 
   
   EMENDA:03764 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Título IX - Capítulo III  
Suprima-se o § 1o. do art. 379 
Justificativa: 
O art. 377 declara que “a educação, direito de cada um, é dever do Estado”. O art. 13, III – alínea c, 
proclama que “todos têm direito de exigir a prestação tutelar e jurisdicional do Estado, como garantia 
de plena eficácia dos direitos assegurados pela Constituição e as leis”.  
Assim, é desnecessário estabelecer que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo, acionável contra o Estado mediante mandado de injunção. Garantindo o direito, 
corresponde-lhe à ação própria.  
 
   
   EMENDA:03810 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendados art. 379 Inciso VII  
VII - Os Governantes Municipais promoverão a  
municipalização do ensino infantil, com recursos  
do seu orçamento, até o montante de 25%,  
abrangendo as faixas etárias de O (zero) a 14  
(catorze) anos, com carga horária de pelo menos  
oito horas, prevendo-se simultaneamente a  
construção de creche, jardins de infância e  
escolas de 1o. grau completo, auxílio ao ensino  
fundamental, através de material didático-escolar,  
transporte, alimentação, assistência médica e  
odontológica, farmacêutica, e recreação. 
Justificativa: 
Os fundamentos desta Emenda se encontram nas proposições do ex-deputado Ruy Codo durante o 
funcionamento da CPI do Menor Abandonado, que investigou os problemas da sobrevivência das 
famílias pobres e crianças carentes do Brasil, desenvolvidas no Relatório da referida Comissão, 
publicada pela Câmara dos Deputados em 1986. 
No aludido relatório, intitulado “A Realidade Brasileira do Menor”, a problemática das crianças 
carentes foi exaustivamente investigada, à luz dos melhores levantamentos estatísticos já levados a 
efeito no País, notadamente no concernente aos desafios relativos ao ensino primário, à pré-escola, 
às creches e assuntos correlatos.  
A melhor justificação que se poderia apresentar em defesa de proposta do ex-deputado Ruy Codo 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 daquele deputado. Disse ainda o Deputado Ruy Codo: 
“Cuidar da criança é garantir o futuro e defender a pátria. É preciso prepara-la para ser geradora de 
riquezas e não mais consumidora de impostos, com cadeias e FUNABEMs. Muito mais do que ouro, 
as florestas e terras férteis, a criança representa a verdadeira riqueza de um povo”.  
 
   
   EMENDA:03816 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 379, inciso II  
O inciso II do Artigo 379 do anteprojeto,  
passa ter a seguinte redação:  
Art. 379 - O dever do Estado com o ensino  
público efetivar-se-á mediante a garantia de:  
II - atendimento em creches e pré-escolas  
para crianças até seis anos de idade, com  
permanência de oito horas diariamente. 
Justificativa: 
Com assistência alimentar, médica, recreativa educacional, a permanência diária por oito horas no 
estabelecimento de ensino irá proporcionar à criança uma formação básica adequada, considerando 
que nos grandes centros resistem presos em casa porque seus pais saem para trabalhar. Vale dizer 
que o número acentuado de trinta e oito milhões de abandonados perambulando pelas ruas, num 
crescente aumento da marginalização no país.  
 
   
   EMENDA:03908 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Acrescentar ao Art. 379, inciso com a seguinte redação:  
- Ensino público universitário gratuito. 
Justificativa: 
O Art. 379 prevê a gratuidade do ensino fundamental e médio (Art. 379, I, II), omitindo a gratuidade 
do ensino universitário. Na verdade, a presente Emenda tem o objetivo de garantir, de forma análoga, 
aos demais níveis, a formação plena do cidadão e sua qualificação em benefício do País e da Nação.  
   
   EMENDA:03995 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O inciso VII do Art. 379 do Anteprojeto,  
passa ter a seguinte redação.  
VII - Auxílio suplementar ao ensino  
fundamental, através de construção de Centros  
Integrados de Ensino Público, com turno único, e  
programas de assistência gratuita ao aluno de  
material didático-escolar transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
O inciso VII, do art. 379, do capítulo III, do Anteprojeto de constituição, que dispõe sobre o auxílio 
suplementar para programas assistenciais de ensino, no nosso entendimento está superficial, pois 
não especifica corretamente, como serão alocados estes recursos. Assim sendo, resolvemos 
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apresentar esta Emenda, visando garantir de forma nítida e cristalina a maneira pela qual esses 
benefícios devam ser empregados.  
Como a educação primária para todos é dever fundamental do Estado Democrático com o objetivo de 
eliminar as desigualdades sociais, estimular a mobilidade e democratizar a sociedade.  
Nos países subdesenvolvidos, com o Brasil, onde há milhões de menores carentes, portanto 
destituídos de condições mínimas para o aprendizado. O Estado tem dever de assegurar às crianças 
a alimentação, assistência médica e odontológica e um sistema de ensino em turno único, para 
possibilitar a todas as crianças a oportunidade democrática de aprendizado.  
Este investimento do Estado há de recuperar para o País milhões de crianças que, de outra forma, 
abandonariam os estudos nos primeiros anos e iriam, no futuro, engrossar as fileiras da 
marginalidade.  
Não basta construir escolas públicas tradicionais. As estatísticas demonstram a infrequência e o 
abandono da escola pelos menores crentes. Com o Centro Integrado de Ensino criam-se condições 
para transformar as crianças brasileiras em cidadãos úteis a Pátria.  
 
   
   EMENDA:04057 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 379, Inciso VII.  
Passa a ter a seguinte redação:  
Art. 379 ....................................  
VII - Auxílio suplementar ao aluno do ensino  
fundamental, através de programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica. 
Justificativa: 
O acréscimo da expressão “ao aluno do” torna claro o objetivo do referido artigo.  
   
   EMENDA:04072 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 379, III do  
Anteprojeto de Constituição  
Altere-se o item IV do art. 379 para a  
seguinte redação:  
"III - atendimento gratuito e especializado  
em creches e pré-escolas para as crianças até seis  
anos de idade". 
Justificativa: 
Acrescenta-se a palavra gratuito, porque a gratuidade do atendimento à criança menor de 7 anos é 
tão necessária quanto nos outros níveis, senão mais, considerando a clientela que demanda tais 
serviços. Com isso se estabelece coerência com os itens I, II e IV desse artigo, que explicitam a 
gratuidade para o ensino fundamental e médio e para os deficientes e superdotados em todos os 
níveis.  
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A caracterização do atendimento como especializado é necessária porque se trata de serviços de 
educação e assistência específicos, de acordo com as características da faixa etária da criança. 
Acrescenta-se o artigo “as” crianças do contrário o texto ficaria tão inócuo que bastaria o atendimento 
de duas crianças para que a obrigação do Estado nessa área ficasse cumprida.  
 
   
   EMENDA:04319 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Substitua-se a alínea III ao art. 379 por:  
III - Atendimento gratuito, por intermédio da  
pré-escola pública ou particular, a partir dos  
cinco anos de idade. 
Justificativa: 
A Emenda procura assegurar a pré-escola gratuita, fundamental para a democratização de 
oportunidades.  
   
   EMENDA:04321 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Substitua-se a alínea I do art. 379 por:  
I - Ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, por intermédio da escola pública ou  
privada, com duração mínima de oito anos. 
Justificativa: 
A lei não deve estabelecer a idade mínima para a escola. Hoje, em quase todo o mundo, a escola 
fundamental já se inicia aos 6 anos e proximamente deverá iniciar-se aos 5 anos.  
   
   EMENDA:04367 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 379, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do art. 379 do Anteprojeto  
de Constituição. 
Justificativa: 
O acesso à escolarização só deve ser gratuito no tocante à escola primária. A figura do mandado de 
injunção contra o Estado, sem verificação de que o aluno tem qualidades para absorver o ensino, 
seria um entupimento dos canais judiciários, sem proveito para a comunidade. A Constituição já 
prevê percentagens das receitas federais, estaduais e municipais, devendo quaisquer outras medidas 
de verificação do bom cumprimento desses dispositivos ser deixados à legislação ordinária.  
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   EMENDA:04411 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. 379, item II.  
Dê-se ao item II do art. 379 do Anteprojeto  
da Constituição, a seguinte redação:  
Art. 379. ..................................  
I - ........................................  
II - Extensão do ensino obrigatório  
progressivamente ao ensino médio, asseguradas  
bolsas de estudo aos estudantes que satisfizerem  
aos requisitos de capacidade acadêmica e  
insuficiência de renda familiar. 
Justificativa: 
O ensino só deve ser gratuito para os pobres, aos quais o Governo forneceria bolsas de estudo, caso 
demonstrarem capacidade acadêmica e incapacidade financeira. Os estudantes e famílias devem ser 
livres para optar entre escolas públicas e privadas. É anti-democrático dar-se tratamento igual aos 
desiguais. Hoje apenas aos estudantes ricos é dada essa opção.  
   
   EMENDA:04866 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 379, inciso VII  
da Educação e Cultura, que passará a ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de quatro até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro 
tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção 
no processo educacional.  
 
   
   EMENDA:04869 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 378, item VI  
Acrescente-se ao art. 379 item VI do  
Anteprojeto de Constituição, o seguinte:  
Art. ........................................  
Item VI - Superação das desigualdades e  
discriminações regionais, sociais, étnicas,  
religiosas, sexuais, etárias e de mais formas de  
descriminação. 
Justificativa: 
Em se tratando de eliminar qualquer desigualdade e discriminação na nossa sociedade, a questão 
sexual, como a dos cidadãos ou cidadãs marginalizados por questão de idade, não podem deixar de 
ser explicitados em qualquer definição de princípios o normas que tenham o propósito de conduzir os 
setores que compõem nossa organização social, principalmente em um daqueles considerados 
básicos como é o caso da educação.  
   
   EMENDA:04873 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  
Altera o inciso III do artigo 379, do  
Capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
   
   EMENDA:05190 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Altera o inciso VII do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de quatro até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro 
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tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção 
no processo educacional.  
 
   
   EMENDA:05192 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Altera o inciso III do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
   
   EMENDA:05315 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Art. 379, inciso III.  
Inclua-se, na redação do inciso III, do Art.  
379, do Anteprojeto Constitucional, a palavra  
"obrigatório", ficando o citado dispositivo legal,  
assim redigido:  
Art. 379 - ..................................  
I - ........................................  
............................................  
III - atendimento obrigatório em creches e  
pré-escolas para crianças até 6 (seis) anos de idade. 
Justificativa: 
ANÍSIO TEIXEIRA, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas milhões de crianças carentes, ficando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem 
mais recursos.  
 
   
   EMENDA:05351 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
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Texto:   
   EMENDASUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 379 – Inciso I  
Suprima-se, do art. 379 - inciso I, a  
expressão " a partir dos sete anos de idade,  
permitida a matrícula a partir dos seis anos." 
Justificativa: 
A matéria é típica de uma futura lei de Diretrizes e Bases da Educação.  
   
   EMENDA:05352 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQAÇÃO  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 379 - Inciso VII  
Ao texto do anteprojeto, depois da palavra  
Suplementar, acrescentar:  
"ao aluno do ensino...etc" 
Justificativa: 
Trata-se, evidentemente, de uma correção, pois só o aluno pode receber o auxílio previsto no inciso 
VII.  
   
   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 - pluralismo de idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
IV - valorização dos profissionais de ensino  
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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.  
§ 1o. - O Estado estimulará a criação e o  
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aprimoramento de tecnologias para fabricação  
nacional de equipamentos, instrumentos e insumos  
necessários à produção cultural no País.  
Parágrafo único - O Estado protegerá, em sua  
integridade e desenvolvimento, o patrimônio e as  
manifestações da científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológica, para a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população e a  
preservação do meio ambiente.  
§ 1o. - A lei garantirá a propriedade intelectual.  
§ 2o. - É assegurada pelo Estado, na forma da  
lei, aplicação das normas brasileiras, da  
metrologia legal e da certificação da qualidade,  
visando à proteção do consumidor legal e da  
certificação da qualidade, visando à proteção do  
consumidor.  
§ 3o. - O Estado deverá assegurar condições  
para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no País.  
Parágrafo único - O Estado e as entidades da  
administração direta e indireta privilegiarão a  
capacitação científica e tecnológica nacional como  
critérios para a concessão de incentivos, de  
compras e de acesso ao mercado brasileiro e  
utilização, preferencialmente, na forma da lei,  
bens e serviços ofertados por empresas nacionais.  
Art. .... - Em setores nos quais a tecnologia  
seja fator determinante de produção, serão  
consideradas nacionais empresas que, estiverem  
sujeitas ao controle tecnológico nacional em  
caráter permanente, exclusivo e incondicional.  
Art. .... - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios propiciarão, na forma da  
lei, incentivos específicos a instituições de  
ensino e pesquisa, a universidades, empresas  
nacionais e pessoas físicas que realizam  
atividades destinadas à ampliação do conhecimento  
científico, à capacitação científica e à autonomia  
tecnológica, de acordo com os objetivos e  
prioridades nacionais. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
 
   
   EMENDA:05598 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 379, Inciso VII  
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Altera o inciso VII do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transportem  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de quatro até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro 
tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção 
no processo educacional.  
 
   
   EMENDA:05599 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 379, Inciso III  
Altera o inciso III do artigo 379, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00070 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373, Inciso I  
O inciso I do art. 373 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 373.....................................  
I - o ensino é obrigatório e gratuito para  
todos, dos 6 aos 16 anos, incluindo, na  
gratuidade, material escolar e alimentação básica  
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e, na obrigatoriedade, uma habilitação  
profissional. 
Justificativa: 
Há uma concepção privatizadora no Brasil que esbarra, transgride e ultraja a realidade dos fatos. 
Ninguém nega que em um País capitalista a empresa privada tenha liberdade de agir, nos limites que 
a própria lei estabelece. E os limites estabelecidos pela lei são permanentemente burlados por 
empresários avaros de lucros fáceis. Isto ocorre até mesmo em países considerados estreitos e 
paladinos da livre empresa, como os Estados Unidos, onde a livre concorrência encontrou enormes 
barreiras com o desenvolvimento do capitalismo que induzia empresas mais poderosas a formarem 
trustes e estabelecerem monopólios que destruíam o próprio princípio da livre empresa. As leis anti-
trustes foram tentativas de vários governos, inclusive de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados 
Unidos para evitar o desvirtuamento do regime.  
Uma outra questão vinculada a iniciativa privada e que tumultua despropositada e profundamente a 
realidade social de alguns países, sobretudo o Brasil, é a de exigir-se do Estado um verdadeiro 
apadrinhamento das empresas, nelas investindo recursos do povo, a elas concedendo isenções de 
impostos, favorecendo-as com juros e energia subsidiados e a construção de toda a infraestrutura 
necessária ao funcionamento das empresas. Reclama-se do Estado pelas suas deficiências, cobra-se 
do Estado atendimento rápido das reivindicações empresariais e protesta-se contra o Estado quando 
pretende interferir no mecanismo dos preços ao consumidor, este, em última análise, o responsável 
pela injeção de meios e recursos para atender as empresas.  
Mas, se dentro da lógica capitalista, a livre empresa deve subsistir, existem setores, porém, que não 
podem, em nenhuma hipótese, ser objeto de especulação e de negócio. A Educação e a Saúde, por 
exemplo, não podem, nem devem, nem se concebe possam ser objeto de negócios. Ganhar dinheiro 
a custa da saúde e da educação do povo é um crime intolerável e uma abertura inconcebível, em um 
País que pretende desenvolver-se cultural e economicamente.  
Nossa sugestão constitucional, porém, para não ser inquinada de radicalismo e possa ser examinada 
com isenção, até mesmo pelos eternos defensores dos detentores do poder econômico, procura 
apenas, estabelecer limites a situação penosa e abastecedora em que vive a educação e a saúde do 
povo.  
Não extingue, de vez por todas, como deveria, a ação dos colégios e hospitais particulares. Procura, 
porém, estabelecer limitação a sua ação, permitindo os seus funcionamentos para atender aos filhos 
dos abastados que possam pagar, enquanto, por outro lado, obriga o Estado a oferecer, 
gratuitamente, para os demais as vagas necessárias em escolas públicas e internamente pleno nos 
hospitais do Estado.  
Coíbe, e nada mais justo que isto, que os colégios e hospitais particulares engordem a custa dos 
recursos públicos, ou se beneficiem com desvios das verbas orçamentárias, que deveriam ser 
aplicadas na construção de novos e eficientes hospitais e novas escolas no melhor nível de ensino e, 
no entanto, são canalizadas para enriquecer os proprietários destas “indústrias”.  
De nada adianta aumentar o percentual orçamentário para a educação e a saúde, se estes recursos 
são canalizados para os donos da educação e da saúde no Brasil. A verdade é que nada adiantou 
aumentar o percentual para a educação no Orçamento da República de 4% para 13% se estes 
recursos tem servido, apenas, para melhorar a vida e enriquecer os donos de hospitais e colégios.  
Se tudo continuar, como está previsto na atual constituição o ensino continuará um privilégio de 
alguns e saúde uma vã esperança.    
Parecer:   
   A gratuidade do ensino obrigatório em quaisquer estabelecimentos, de ensino é altamente 
desejável. Quanto à habilitação profissional, melhor ficaria na legislação do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00212 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 373, do Capítulo III,  
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da Educação e Cultura o item V com a seguinte  
redação, renumerando-se os seguintes:  
V - a seleção para a investidura no ensino  
superior será feita através das avaliações dos  
currículos e notas; 
Justificativa: 
A Sugestão de Norma Constitucional de nossa autoria encaminhada à Comissão de Sistematização e 
não acatada, a repete: “para a investidura no ensino superior a seleção será feita através de 
avaliações dos currículos e notas”.  
A melhoria da qualidade de ensino permitirá a supressão do vestibular, tão desacreditado como 
critério de medida de capacidade intelectual a nível de conhecimento.  
Ao longo dos anos montou-se no País uma verdadeira “indústria do vestibular”, que, além de propiciar 
as incontáveis fraudes comprovadas, privilegia as classes de renda mais favorecida, em detrimento 
da capacidade intelectual, da vocação potencial e do aproveitamento escolar.  
Esta propositura visa modificar, desde os primeiros anos de escolaridade, o vício que o vestibular 
impõe às pessoas: conhecimento imediatistas, sem consistência falsa visão de cultura e inversão dos 
valores que só são adquiridos com o correr dos anos de estudos.  
A nova metodologia de ensino deverá, obrigatoriamente, preparar o educando para o terceiro grau e 
nunca submetê-lo ao aprendizado de provas de conteúdo meramente momentâneo e que na 
Universidade só acabará formando péssimos e despreparados profissionais.  
Parecer:   
   Critérios de entrada em curso superior deverão ser apresentados na ocasião de elaboração da 
legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:00365 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: artigo 373, IV  
Suprima-se do projeto, no artigo 373, item  
IV, a expressão "e aos superdotados". 
Justificativa: 
É compreensível e muito justa a gratuidade do ensino para os deficientes físicos ou mentais. O que 
não se justifica é premiar com a gratuidade pura e simples aqueles que já foram agraciados por Deus 
com dons acima dos normais.  
Parecer:   
   O dispositivo a que se refere a Emenda foi amplamente discutido nas fases anteriores, 
representando a vontade da maioria.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00457 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
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Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da palavra "público", no caput do art. 373 do Projeto.  
Embora elaborada de outra forma, a redação do art. 373 no Substitutivo reveste-se de conteúdo 
idêntico ao da Emenda, razão pela qual podemos parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00476 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público" , redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00513 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
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Retirar o art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373. O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da palavra "público", no caput do art. 373 do Projeto.  
Embora elaborada de outra forma, a redação do art. 373 no Substitutivo reveste-se de conteúdo 
idêntico ao da Emenda, razão pela qual podemos parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00559 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
pública, redigindo-se assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da palavra "público", no caput do art. 373 do Projeto.  
Embora elaborada de outra forma, a redação do art. 373 no Substitutivo reveste-se de conteúdo 
idêntico ao da Emenda, razão pela qual podemos parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00617 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 373  
Inclua-se no art. 373 do anteprojeto o inciso VIII.  
Art. 373.....................................  
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VIII - manutenção de ensino  
profissionalizante de 2o. grau, adequando-o às  
necessidades da comunidade urbanas e rurais. 
Justificativa: 
O acesso à Universidade ainda é limitado às classes mais privilegiadas e o ensino fundamental não 
estimula profissionalização.  
O País necessita de recursos humanos e de tecnologia básica principalmente para o 
desenvolvimento da agricultura e da indústria. É dever do Estado providenciar a implantação de 
escolas-oficinas, capacitando-as para o atendimento da crescente demanda principalmente nas áreas 
mais carentes.  
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:00682 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
As alíneas I e III do art. 373 passam a ter a seguinte redação:  
I - ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito na escola pública ou para crianças  
carentes, com duração mínima de oito anos.  
III - atendimento, gratuito para crianças  
carentes, em creches e pré-escolas, a partir dos  
quatro anos de idade. 
Justificativa: 
O texto constitucional não deve fixar idade para o início da vida escolar. Por outro lado, o anteprojeto 
não assegura a gratuidade da pré-escola para carentes.  
Parecer:   
   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerar quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00697 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 373  
Inclua-se no art. 373 do anteprojeto o inciso VIII.  
Art. 373 ....................................  
VIII - manutenção de ensino  
profissionalizante de 2o. grau, adequando-o às  
necessidades da comunidade urbana e rurais. 
Justificativa: 
O acesso a Universidade ainda é limitado às classes mais privilegiadas e o ensino fundamental não 
estimula profissionalização.  
O País necessita de recursos humanos e de tecnologia básica principalmente para o 
desenvolvimento da agricultura e da indústria. É dever do Estado providenciar a implantação de 
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escolas-oficinas, capacitando-as para o atendimento da crescente demanda principalmente nas áreas 
mais carentes.  
Parecer:   
   Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar. 
   
   EMENDA:00727 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00856 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
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A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe modificação na forma, não alterando o conteúdo do dispositivo.  
Aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00930 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da palavra "público", no caput do art. 373 do Projeto.  
Embora elaborada de outra forma, a redação do art. 373 no Substitutivo reveste-se de conteúdo 
idêntico ao da Emenda, razão pela qual podemos parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01091 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 373, § 2o.  
O § 2o.- do artigo 379 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 373 ..................................  
§ 2o. - O Chefe do Executivo competente  
poderá ser responsabilizado por omissão, mediante  
ação civil pública, se não diligenciar para que  
todos os menores em idade escolar, residentes no  
âmbito territorial de sua competência, tenham  
acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito. 
Justificativa: 
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A modificação visa compatibilizar a norma com os princípios adotados pelo anteprojeto no tocante à 
Educação e, especialmente, porque o artigo 371 enfatiza a educação, direito de cada um, é dever do 
Estado. Logo, a modificação proposta é manifestamente procedente.  
Parecer:   
   A emenda extrapola o objetivo pretendido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01243 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 373, inciso III  
Altera o inciso III do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
Parecer:   
   O Relator reserva a prerrogativa da gratuidade ao ensino de primeiro grau, universal e obrigatório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01261 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 373, inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de quatro até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro 
tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção 
no processo educacional.  
Parecer:   
   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. 
   
   EMENDA:01607 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 373, inciso  
Inclua-se no Art. 373 do anteprojeto, o seguinte inciso:  
Art. 373 ....................................  
Inciso ... - Acesso ao ensino de 1o. grau,  
público e gratuito, será também garantido aos  
jovens e adultos que na idade própria a ele não  
tiveram acesso. 
Justificativa: 
A emenda se justifica pela necessidade de se definir e reconhecer o direito àqueles que, por algum 
motivo, não puderam frequentar uma sala de aula durante o correr de sua infância.  
Parecer:   
   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada 
consideração, quando foi elaborada a legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:01608 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 373,  
O Art. 373 do anteprojeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
público, baseado nos princípios da democracia, da  
liberdade de expressão, da soberania nacional e do  
respeito aos direitos humanos efetivar-se-á  
mediante a garantia de: 
Justificativa: 
Esta nova redação tem por finalidade ampliar e melhor explicitar o ensino de agora em diante no 
País.  
Parecer:   
   A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
com eliminação de expressão prescindíveis. Além do mais, os princípios de que trata a proposta, já 
figuram no artigo anterior. 
   
   EMENDA:01712 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 373, Inciso III  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescente-se no Inciso III do Art. 373 do  
projeto a palavra "obrigatório", redigindo-o assim:  
Art. 373 ....................................  
III - atendimento obrigatório em creches e  
pré-escolas para crianças até 6 anos de idade. 
Justificativa: 
ANÍSIO TEIXEIRA, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas milhões de crianças carentes, ficando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem 
mais recursos.  
Parecer:   
   A emenda propõe acréscimo de parágrafo ao art. 381 do Projeto, que não atende à orientação 
adotada pela Relator.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:01723 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373, "Caput"  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Suprima-se do "Caput" do Art. 373 do  
projeto do Relator da Comissão de  
Sistematização a palavra "público", redigindo-o  
assim:  
Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação, de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatória com o ensino público 
apenas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da palavra "público", no caput do art. 373 do Projeto.  
Embora elaborada de outra forma, a redação do art. 373 no Substitutivo reveste-se de conteúdo 
idêntico ao da Emenda, razão pela qual podemos parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01777 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação, de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatória com o ensino público 
apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01920 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO COMENDADO: Art. 373, III do  
projeto de Constituição  
Altere-se o INCISO III do art. 373 para a seguinte redação:  
"III - atendimento gratuito e especializado  
em creches e pré-escolas para as crianças até seis  
anos de idade". 
Justificativa: 
Acrescenta-se a palavra gratuito, porque a gratuidade do atendimento à criança menor de 7 anos é 
tão necessária quanto nos outros níveis, senão mais, considerando a clientela que demanda tais 
serviços. Com isso se estabelece coerência com os itens I, II e IV desse artigo, que explicitam a 
gratuidade para o ensino fundamental e médio e para os deficientes e superdotados em todos os 
níveis.  
A caracterização do atendimento como especializado é necessária porque se trata de serviços de 
educação e assistência específicos, de acordo com as características da faixa etária da criança. 
Acrescenta-se o artigo “as” crianças do contrário o texto ficaria tão inócuo que bastaria o atendimento 
de duas crianças para que a obrigação do Estado nessa área ficasse cumprida.  
Parecer:   
   A Emenda propõe acréscimo ao disposto no parágrafo 4o. do art. 378 do Projeto, que não atende à 
orientação adotada pelo Relator.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:01923 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 373  
Inclua-se no Artigo 373 do Projeto, o  
seguinte inciso VIII:  
Artigo 373 - ................................  
VIII - Assistência à moradia estudantil. 
Justificativa: 
As moradias estudantis no Brasil encontram-se organizadas em três situações: Alojamento Estudantil, 
Residência Estudantil e República de Estudantes.  
A) Alojamento Estudantil é a moradia de propriedade da Universidade, dentro e fora do campus 
universitário e que mantém vínculo gerencial – administrativo e ou financeiro com a instituição de 
ensino; 
B) Residência de Estudantes ou Casa de Estudantes são habitações desvinculadas, autônomas, 
possuindo gerência administrativa e financeira próprias;  
C) República de Estudantes, constituída de estudantes de classe média e mantidas com recostos 
próprios, sem nenhum vínculo com outras entidades.  
Entendemos que a moradia estudantil proporciona aos estudantes que não possuem recursos 
financeiros, concluírem seus estudos, sem onerar significativamente o orçamento familiar.  
Consideramos de vital importância os esforços já desempenhados pelo MEC, quando da construção 
das moradias estudantis e, portanto, é imprescindível evitar que as mesmas sejam extintas. Pois, 
devemos almejar sempre o aperfeiçoamento da educação no sentido de promover o desenvolvimento 
social e científico do Brasil. 
Parecer:   
   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada 
consideração quando for elaborada a legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:02001 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no cap. III, da Educação e Cultura,  
art. 373, Inciso VII, parágrafo 1o. a seguinte emenda:  
O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é  
direito público e subjetivo acionável contra o  
Estado mediante mandato de injunção, ficando os  
pais ou responsáveis na obrigatoriedade de colocar  
os filhos nas escolas. 
Justificativa: 
Tal emenda visa dar aos pais ou responsáveis a obrigatoriedade de cumprir o estabelecido na Lei.  
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:02132 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 373.  
Suprima-se a palavra "público" do art. 373,  
do Projeto do Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação, de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatória com o ensino público 
apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02426 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 373, INCISO III.  
Altera o inciso III do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-  
escolas para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
Parecer:   
   A palavra "gratuito", que se quer introduzir, com a Emenda, no dispositivo ali mencionado, não 
corresponde à orientação adotada pelo Relator.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:02435 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 373, inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
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Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro tenha 
uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no 
processo educacional.  
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:02441 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
público, redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02476 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Retirar do caput do Art. 373 do Projeto de  
Constituição a palavra "público" que passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
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O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02590 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODOFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 373, INCISO VII  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro tenha 
uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no 
processo educacional.  
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:02691 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 373, inciso III.  
Altera o inciso III do art. 373, do Capítulo  
III Da Educação e Da Cultura, que passará a ter a  
seguinte redação:  
III - atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
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condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
Parecer:   
   A inclusão da palavra "gratuito", na redação ao item III, do art. 373, do Projeto, não se coaduna com 
a orientação adotada pelo Relator.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:02692 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 373, inciso VII.  
Altera o inciso VII do art. 373 do Capítulo  
III Da Educação e Cultura, que passará a ter a  
seguinte redação.  
VII - auxílio suplementar na educação para  
crianças de zero até seis anos de idade e para o  
ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro tenha 
uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no 
processo educacional.  
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:02907 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Emenda aditiva  
Acrescentar ao Art. 373 o inciso VIII, com a  
seguinte redação: "as vagas existentes nos  
estabelecimentos de ensino superior, da rede  
particular qualquer que seja o período, serão  
aumentadas em 10% e destinadas a estudantes  
carentes, no modelo "bolsas de estudo", a critério  
das mantenedoras". 
Justificativa: 
As escolas privadas, da rede do ensino superior, concordam ter aumentadas as vagas, limitadas pelo 
Conselho Federal de Educação, desde que sejam destinadas a alunos carentes. Ocorre, no Brasil, 
que as escolas particulares contam com espaços ociosos que podem ser ocupados. Pois bem esses 
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espaços serão destinados a bolsistas, bastando que o Legislador determine, de plano, o aumento de 
vagas.  
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto continua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:03056 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 373.  
Acrescente-se ao art. 373 do Projeto, o seguinte item VIII:  
"VIII - "O Poder Público dará aos estudantes  
do ensino médio ou superior, na impossibilidade de  
serem os mesmos matriculados na escola pública,  
bolsas de estudos pelo custo integral nas escolas  
particulares onde estejam os mesmos matriculados  
desde que o estudante comprove, por meio de prova  
idôneo a impossibilidade de custear, por si ou por  
seus país ou responsáveis, o curso que frequenta." 
Justificativa: 
Quando da impossibilidade de matricula de estudantes de nível médio ou superior em 
estabelecimento de ensino públicos, deve o Estado assegurar-lhes bolsas de estudo integras em 
instituições educacionais particulares, desde, evidentemente que os estudantes comprovem 
impossibilidade de arcar com as despesas decorrentes.  
Tal o proposito desta emenda que, esperamos há de merecer acolhimento.  
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:03083 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 373, § 2o.  
O § 2o. do Art. 373 passa a ter a seguinte redação:  
"O chefe do Executivo competente pode ser  
responsabilizado por omissão mediante ação civil  
pública, se não diligenciar dentro das  
possibilidades administrativas existentes, para  
que todas as crianças em idade escolar residentes  
no âmbito territorial de sua competência, tenham  
direito ao ensino obrigatório fundamental e gratuito." 
Justificativa: 
A emenda acrescenta após a palavra “diligenciar” as expressões “dentro das possibilidades 
administrativas”, visando com isto tirar o caráter impositivo numa área governamental, em que as 
providencias do governante dependem dos recursos do erário público e da eficiência da máquina 
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governamental respectiva. O dispositivo como está vai dar margem a uma série de iniciativas 
demagógicas que prejudicarão as próprias soluções administrativas nesta área governamental.  
Parecer:   
   Embora considere procedente e valiosa a colaboração do Autor, foi concebida uma outra forma 
para resguardar o Chefe do Executivo em suas dificuldades para o cumprimento da obrigatoriedade 
escolar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03085 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 373, Item I  
O Item I, do Art. 373 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 373, Item I - Ensino fundamental em uma  
ou duas etapas, obrigatório e gratuito, com  
duração mínima de oito anos, a partir dos sete  
anos de idade, permitida a matrícula a partir dos  
seis anos, extensivos aos que a este não tiverem  
acesso na idade própria. 
Justificativa: 
A emenda inclui as palavras “em uma ou duas etapas”, visando com isto dar maior flexibilidade e 
organização escolar e permitindo que em lugares mais afastados e carentes possa se colocar uma 
unidade de ensino com os primeiros quatro anos escolares, ao lado de outra localidade, com 
condições melhores, onde se possa estruturar uma outra unidade com os últimos quatro anos das 
escolas do ensino fundamental.  
A verdade é que a tradição brasileira era do antigo ensino primário e do antigo ginásio, cada um com 
quatro anos, e aquele às vezes com cinco, o que no caso pode representar um antecedente de 
eficiência para a melhor prosperidade do ensino fundamental.  
Na realidade a rigidez em matéria educacional é altamente nociva e desde que seja obrigatório e 
gratuito o ensino fundamental não há riscos tem que o mesmo se distribua em duas etapas distintas, 
quando for necessário.  
Parecer:   
   A redação proposta possibilita a interpretação de que o dever do Estado com o ensino público 
esteja atendido apenas pela garantia de oferecimento de uma das etapas.  
Pela redação original parece-nos mais propícia.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03090 PARCIALMENTE APROVADA 
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 373, INCISO III  
Altera o inciso III do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
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Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantêm coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e é 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de 10 ou mil crianças já atenderia o disposto.  
Parecer:   
   A gratuidade no ensino público prevista no art. 372, como um dos princípios da educação nacional, 
já compreende o atendimento em creches e pré-escolas para crianças até seis anos de idade.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03093 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO COMENDADO: Art. 373, III do  
Projeto de Constituição  
Altere-se o item III do art. 373 para a seguinte redação:  
"III - atendimento gratuito e especializado  
em creches e pré-escolas para as crianças até seis  
anos de idade". 
Justificativa: 
Acrescenta-se a palavra gratuito, porque a gratuidade do atendimento à criança menor de 7 anos é 
tão necessária quanto nos outros níveis, senão mais, considerando a clientela que demanda tais 
serviços. Com isso se estabelece coerência com os itens I, II e IV desse artigo, que explicitam a 
gratuidade para o ensino fundamental e médio e para os deficientes e superdotados em todos os 
níveis.  
A caracterização do atendimento como especializado é necessária porque se trata de serviços de 
educação e assistência específicos, de acordo com as características da faixa etária da criança. 
Acrescenta-se o artigo “as” crianças do contrário o texto ficaria tão inócuo que bastaria o atendimento 
de duas crianças para que a obrigação do Estado nessa área ficasse cumprida.  
Parecer:   
   A gratuidade no ensino público prevista no art. 372, como um dos princípios da educação nacional, 
já compreende o atendimento em creches e pré-escolas para crianças até seis anos de idade.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03097 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 373, INCISO VII  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
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alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro tenha 
uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no 
processo educacional.  
Parecer:   
   O conteúdo da Proposição, atendido pelo Projeto da Comissão de Sistematização, traz 
desdobramentos que, segundo a praxe do direito brasileiro, melhor se coadunam com a legislação  
ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03109 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 373  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Retirar do Art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ...." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03123 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 373 - "caput"  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ..." 
Justificativa: 
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O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03245 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. 373  
Suprima-se o § 1o. do art. 373. 
Justificativa: 
A implantação progressiva do princípio da gratuidade do ensino público em todos os níveis e o 
reconhecimento de eventuais insuficiências orçamentárias (arts. 373, II, 379, § 2° e 383, parágrafo a 
evidenciam a incompatibilidade de que possa ser exigido como direito público subjetivo, a ser objeto 
de mandado de injunção.  
Ademais, este novo remédio processual, nos termos do art. 373 passa a suprir a omissão de norma 
regulamentadora e não atende à grandes situações individuais, em face a prestações administrativas.  
Parecer:   
   O acesso ao ensino obrigatório e gratuito, como direito público subjetivo, acionável contra o Estado 
mediante mandado de injunção, configura-se como um instrumento eficaz na garantia de 
cumprimento, pelo Estado, do seu dever para com o ensino público.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03250 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Dispositivo emendado: Art. 373  
Acrescente-se, ao final do inciso IV, a  
expressão "desde que carentes", ficando o texto  
com a seguinte redação:  
Art. 373 ............................................  
IV - Atendimento especializado e gratuito aos  
portadores de deficiências e aos superdotados em  
todos os níveis de ensino desde que carentes. 
Justificativa: 
As dificuldades orçamentárias na prestação do ensino pelo Estado- intuídas em outras partes do 
texto- acrescidas da especificidade da educação especial, justificam a restrição proposta. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03252 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva - Dispositivo emendado - Art. 373  
Suprima-se o parágrafo 2o. do art. 373. 
Justificativa: 
Não é justo que o Prefeito seja responsabilizado, exclusivamente, por não terem os menores do 
Município que administra, acesso ao ensino fundamental. Por um lado, não cabe só a ele, mas 
também à Câmara Municipal alocar recursos para o atendimento do imperativo constitucional do 
ensino fundamental obrigatório. Por outro, é notório o fato de que numerosos Municípios brasileiros 
não dispõem dos recursos necessário para tal efetivação. Tanto assim é que o próprio Anteprojeto 
consagra, no art. 385, parágrafo único, o dever de os Estados a União transferirem recursos para 
esses Municípios que não contem com recursos suficientes.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03258 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa - Dispositivo emendado - Art. 373.  
Substituir, no item VII, do art. 373,  
"auxílio suplementar ao ensino fundamental  
através"...por "auxilio suplementar no ensino  
fundamental"... 
Justificativa: 
A redação induz à interpretação de que se auxilie o ensino, quando o benefício se dirige ao aluno que 
o frequenta.  
Parecer:   
   A emenda propõe modificação na forma, não alterando o conteúdo do dispositivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03264 PREJUDICADA 
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 373, Inciso III  
Altera o inciso III do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
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A inclusão da palavra “gratuito” mantêm coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e é 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de 10 ou mil crianças já atenderia o disposto.  
Parecer:   
   A gratuidade do ensino público, prevista no inciso IV do art. 372 abrange o atendimento em creches 
e pré-escola.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03267 PARCIALMENTE APROVADA 
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 373, inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade para  
o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro tenha 
uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no 
processo educacional.  
Parecer:   
   O Substitutivo acolhe o apoio suplementar ao aluno como tarefa do Estado.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03385 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 373, inciso VII.  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de 0 (zero) até 6 (seis) anos de  
idade e para o ensino fundamental, através de  
programas de material didático-escolar,  
transporte, alimentação, assistência  
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
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Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos de idade, contribuindo assim para que o cidadão 
brasileiro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua 
inserção no processo educacional.  
Parecer:   
   A educação de crianças de zero a seis anos já se configura como uma das garantias asseguradas 
pelo dever do Estado com o ensino público - art. 373, inciso III.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03402 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373, inciso III.  
Altera o inciso III do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até 6 (seis) anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantêm coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e é 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de 10 ou mil crianças já atenderia o disposto.  
Parecer:   
   A gratuidade do ensino público, prevista no inciso IV do art. 372 abrange o atendimento em creches 
e pré-escola.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03509 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
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Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03560 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Título IX - Capítulo III  
Suprima-se o § 1o. do art. 373 
Justificativa: 
O art. 373 declara que “a educação, direito de cada um, é dever do Estado”. O art. 13, III – alínea c, 
proclama que “todos têm direito de exigir a prestação tutelar e jurisdicional do Estado, como garantia 
de plena eficácia dos direitos assegurados pela Constituição e as leis”.  
Assim, é desnecessário estabelecer que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo, acionável contra o Estado mediante mandado de injunção. Garantindo o direito, 
corresponde-lhe à ação própria.  
Parecer:   
   O Relator optou pela manutenção do texto original. 
   
   EMENDA:03586 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO ART. 373 INCISO VII  
VII - Os Governantes Municipais promoverão a  
municipalização do ensino infantil, com recursos  
do seu orçamento, até o montante de 25%,  
abrangendo as faixas etárias de O (zero) a 14  
(catorze) anos, com carga horária de pelo menos  
oito horas, prevendo-se simultaneamente a  
construção de creche, jardins de infância e  
escolas de 1o. grau completo, auxílio ao ensino  
fundamental, através de material didático-escolar,  
transporte, alimentação, assistência médica e  
odontológica, farmacêutica, e recreação. 
Justificativa: 
Os fundamentos desta Emenda se encontram nas proposições do ex-deputado Ruy Codo durante o 
funcionamento da CPI do Menor Abandonado, que investigou os problemas da sobrevivência das 
famílias pobres e crianças carentes do Brasil, desenvolvidas no Relatório da referida Comissão, 
publicada pela Câmara dos Deputados em 1986. 
No aludido relatório, intitulado “A Realidade Brasileira do Menor”, a problemática das crianças 
carentes foi exaustivamente investigada, à luz dos melhores levantamentos estatísticos já levados a 
efeito no País, notadamente no concernente aos desafios relativos ao ensino primário, à pré-escola, 
às creches e assuntos correlatos.  
A melhor justificação que se poderia apresentar em defesa de proposta do ex-deputado Ruy Codo 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 daquele deputado. Disse ainda o Deputado Ruy Codo: 
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“Cuidar da criança é garantir o futuro e defender a pátria. É preciso prepara-la para ser geradora de 
riquezas e não mais consumidora de impostos, com cadeias e FUNABEMs. Muito mais do que ouro, 
as florestas e terras férteis, a criança representa a verdadeira riqueza de um povo”.  
Parecer:   
   A proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido 
aprovada na forma do substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03592 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373, inciso III  
O inciso III do Artigo 373 do Projeto,  
passa ter a seguinte redação:  
Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
público efetivar-se-á mediante a garantia de:  
III - atendimento em creches e pré-escolas  
para crianças até seis anos de idade, com  
permanência de oito horas diariamente. 
Justificativa: 
Com assistência alimentar, médica, recreativa educacional, a permanência diária por oito horas no 
estabelecimento de ensino irá proporcionar à criança uma formação básica adequada, considerando 
que nos grandes centros resistem presos em casa porque seus pais saem para trabalhar. Vale dizer 
que o número acentuado de trinta e oito milhões de abandonados perambulando pelas ruas, num 
crescente aumento da marginalização no país.  
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:03700 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Acrescentar ao Art. 373, inciso com a seguinte redação:  
- Ensino Público Universitário Gratuito. 
Justificativa: 
O Art. 373 prevê a gratuidade do ensino fundamental e médio (Art. 373, I, II), omitindo a gratuidade 
de ensino universitário. Na verdade, a presente Emenda tem o objetivo de garantir, da forma análoga, 
aos demais níveis, a formação plena do cidadão e sua qualificação em benefício do País e da Nação. 
Parecer:   
   O ensino público universitário já matéria contemplada no texto do Projeto, assim como consagrada 
na prática.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03768 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O inciso VII do Art. 373 do projeto, passa ter a seguinte redação.  
VII - Auxílio suplementar ao ensino  
fundamental, através de construção de Centros  
Integrados de Ensino Público, com turno único, e  
programas de assistência gratuita ao aluno de  
material didático-escolar transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica. 
Justificativa: 
O inciso II, do art. 373, do substitutivo do Relator, que dispõe sobre o auxílio suplementar para 
programas assistenciais de ensino, no nosso entendimento está superficial, pois não especifica 
corretamente, como serão alocados estes recursos. Assim sendo, resolvemos apresentar esta 
Emenda, visando garantir de forma nítida e cristalina a maneira pela qual esses benefícios devam ser 
empregados.  
Como a educação primária para todos é dever fundamental do Estado Democrático com o objetivo de 
eliminar as desigualdades sociais, estimular a mobilidade e democratizar a sociedade.  
Nos países subdesenvolvidos, com o Brasil, onde há milhões de menores carentes, portanto 
destituídos de condições mínimas para o aprendizado. O Estado tem dever de assegurar às crianças 
a alimentação, assistência médica e odontológica e um sistema de ensino em turno único, para 
possibilitar a todas as crianças a oportunidade democrática de aprendizado.  
Este investimento do Estado há de recuperar para o País milhões de crianças que, de outra forma, 
abandonariam os estudos nos primeiros anos e iriam, no futuro, engrossar as fileiras da 
marginalidade.  
Não basta construir escolas públicas tradicionais. As estatísticas demonstram a infrequência e o 
abandono da escola pelos menores crentes. Com o Centro Integrado de Ensino criam-se condições 
para transformar as crianças brasileiras em cidadãos úteis a Pátria.  
Parecer:   
   Embora a Emenda se revista de relevante caráter de contribuição ao aprimoramento do texto, foge 
ao objetivo do dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03818 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 373, Inciso VII.  
Passa a ter a seguinte redação:  
Art. 373 ....................................  
VII - Auxílio suplementar ao aluno do ensino  
fundamental, através de programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica. 
Justificativa: 
O acréscimo da expressão “ao aluno do” torna claro o objetivo do referido artigo.  
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Parecer:   
   A emenda propõe modificação na forma, não alterando o conteúdo do dispositivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03833 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO COMENDADO: Art. 373, III do  
Projeto de Constituição  
Altere-se o item III do art. 373 para a seguinte redação:  
"III - atendimento gratuito e especializado  
em creches e pré-escolas para as crianças até seis  
anos de idade". 
Justificativa: 
Acrescenta-se a palavra gratuito, porque a gratuidade do atendimento à criança menor de 7 anos é 
tão necessária quanto nos outros níveis, senão mais, considerando a clientela que demanda tais 
serviços. Com isso se estabelece coerência com os itens I, II e IV desse artigo, que explicitam a 
gratuidade para o ensino fundamental e médio e para os deficientes e superdotados em todos os 
níveis.  
A caracterização do atendimento como especializado é necessária porque se trata de serviços de 
educação e assistência específicos, de acordo com as características da faixa etária da criança. 
Acrescenta-se o artigo “as” crianças do contrário o texto ficaria tão inócuo que bastaria o atendimento 
de duas crianças para que a obrigação do Estado nessa área ficasse cumprida.  
Parecer:   
   A gratuidade do ensino público, prevista no inciso IV do art. 372 abrange o atendimento em creches 
e pré-escola.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04060 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se a alínea III ao art. 373 por:  
"III - Atendimento gratuito, por intermédio da  
pré-escola pública ou particular, a partir dos  
cinco anos de idade." 
Justificativa: 
A emenda procura assegurar a pré-escola gratuita, fundamental para a democratização de 
oportunidades.  
Parecer:   
   O conteúdo da Proposição, atendida pelo Projeto da Comissão de Sistematização, traz 
desdobramento que, segundo a praxe do direito brasileiro, melhor se coadunam com a legislação 
ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:04062 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se a alínea I do art. 373 por:  
"I - Ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, por intermédio da escola pública ou  
privada, com duração mínima de oito anos;" 
Justificativa: 
A lei não deve estabelecer a idade mínima para a escola. Hoje, em quase todo o mundo, a escola 
fundamental já se inicia aos 6 anos e proximamente deverá iniciar-se aos 5 anos.  
Parecer:   
   O conteúdo da Proposição, atendido pelo Projeto da Comissão de Sistematização, traz 
desdobramento que, segundo a praxe do direito brasileiro, melhor se coadunam com a legislação 
ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:04106 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 373, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do art. 373 do Anteprojeto  
de Constituição. 
Justificativa: 
O acesso à escolarização só deve ser gratuito no tocante à escola primária. A figura do mandado de 
injunção contra o Estado, sem verificação de que o aluno tem qualidades para absorver o ensino, 
seria um entupimento dos canais judiciários, sem proveito para a comunidade. A Constituição já 
prevê percentagens das receitas federais, estaduais e municipais, devendo quaisquer outras medidas 
de verificação do bom cumprimento desses dispositivos ser deixados à legislação ordinária.  
Parecer:   
   O acesso ao ensino obrigatório e gratuito, como direito público subjetivo, acionável contra o Estado 
mediante mandado de injunção, configura-se como um instrumento eficaz na garantia de 
cumprimento, pelo Estado, do seu dever para com o ensino público. 
   
   EMENDA:04148 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 373, item II.  
Dê-se ao item II do art. 373 do Anteprojeto  
da Constituição, a seguinte redação:  
Art. 373. ..................................  
I - ........................................  
II - Extensão do ensino obrigatório  
progressivamente ao ensino médio, asseguradas  
bolsas de estudo aos estudantes que satisfizerem  
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aos requisitos de capacidade acadêmica e  
insuficiência de renda familiar. 
Justificativa: 
O ensino só deve ser gratuito para os pobres, aos quais o Governo forneceria bolsas de estudo, caso 
demonstrarem capacidade acadêmico e incapacidade financeira. Os estudantes e famílias devem ser 
livres para optar entre escolas públicas e privadas. É antidemocrático dar-se tratamento igual aos 
desiguais. Hoje apenas aos estudantes ricos é dada essa opção.  
Parecer:   
   O conteúdo da Proposição, atendida pelo projeto da Comissão de Sistematização, traz 
desdobramento que, segundo a praxe do direito brasileiro, melhor se coadunam a legislação ordinária 
e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04516 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 373, inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas  
de material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos de idade, contribuindo assim para que o cidadão 
brasileiro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua 
inserção no processo educacional.  
Parecer:   
   A educação de crianças de zero a seis anos já configura como uma das garantias asseguradas pelo 
dever do Estado para com o ensino público. 
   
   EMENDA:04523 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373, inciso III  
Altera o inciso III do artigo 373, do  
Capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
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A inclusão da palavra “gratuito” mantêm coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e é 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de 10 ou mil crianças já atenderia o disposto.  
Parecer:   
   O atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade já se configura 
como uma das garantias asseguradas pelo dever do Estado para com o ensino público. 
   
   EMENDA:04825 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 373, Inciso VIII  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos de idade, contribuindo assim para que o cidadão 
brasileiro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua 
inserção no processo educacional.  
Parecer:   
   A educação de crianças de zero a seis anos já configura como uma das garantias asseguradas pelo 
dever do Estado para com o ensino público. 
   
   EMENDA:04827 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 373, Inciso III  
Altera o inciso III do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
"III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade." 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantêm coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e é 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de 10 ou mil crianças já atenderia o disposto.  
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Parecer:   
   O atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade já se configura 
como uma das garantias asseguradas pelo dever do Estado para com o ensino público. 
   
   EMENDA:04942 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Art. 373, inciso III.  
Inclua-se, na redação do inciso III, do Art.  
373, do Anteprojeto Constitucional, a palavra  
"obrigatório", ficando o citado dispositivo legal,  
assim redigido:  
Art. 373 - ..................................  
I - ........................................  
............................................  
III - atendimento obrigatório em creches e  
pré-escolas para crianças até 6 (seis) anos de idade. 
Justificativa: 
ANÍSIO TEIXEIRA, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas milhões de crianças carentes, ficando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem 
mais recursos.  
Parecer:   
   Entendemos que a inclusão do termo "obrigatório" no que se refere a creches e pré-escolas torne o 
dispositivo impraticável, ou se reflita negativamente no atendimento do ensino de 1o. grau.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04948 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 373  
Suprima-se da redação do "caput" do Art.  
373, do Anteprojeto Constitucional, a expressão  
"público", ficando o referido Artigo assim redigido:  
Art. 373 - O dever do Estado com o ensino,  
efetivar-se-á mediante a garantia de: 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda. 
   
   EMENDA:04977 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373 - Inciso I  
Suprima-se, do art. 373 - inciso I, a  
expressão " a partir dos sete anos de idade,  
permitida a matrícula a partir dos seis anos." 
Justificativa: 
A matéria é típica de uma futura lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda. 
   
   EMENDA:04978 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373 - Inciso VII  
Ao texto do Anteprojeto, depois da palavra  
Suplementar, acrescentar:  
"ao aluno do ensino...etc" 
Justificativa: 
Trata-se, evidentemente, de uma correção, pois só o aluno pode receber o auxílio previsto no inciso 
VII.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda. 
   
   EMENDA:05058 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts.  
372, 373, 376, 377, 378, 380, 383, 385,. 386, 387,  
388, 389, 390, 392 e 394 do título IX,  
Capítulo III, da Educação e Cultura, remanescendo  
a seguinte nova redação:  
Da Educação e Cultura  
Art. .... - A educação, direito de cada um, é dever do Estado.  
Parágrafo único - A educação será promovida e  
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.  
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Art. 572 - Para a execução do previsto no  
artigo anterior, obedecer-se-ão os seguintes  
princípios:  
 I - democratização do acesso, permanência e  
gestão do ensino em todos os níveis;  
 II - liberdade de aprender, ensinar,  
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  
 III - pluralismo de idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
 IV - valorização dos profissionais de ensino  
em todos os níveis;  
V - superação das desigualdades e  
discriminações regionais, sociais, étnicas e  
religiosas.  
Parágrafo Único - O Chefe do Executivo  
competente poderá ser responsabilizado por  
omissão, mediante ação civil pública, se não  
diligenciar para que todas as crianças em idade  
escolar, residentes no âmbito territorial de sua  
competência, tenham direito ao ensino fundamental  
obrigatório e gratuito.  
Art. .... - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma nacional, assegurando às  
ações indígenas também o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem.  
Art. ... - A lei fixará conteúdo mínimo para  
o ensino fundamental que assegurem a formação  
comum e o respeito aos valores culturais e  
artísticos e suas especificidades regionais.  
Parágrafo Único - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina facultativa.  
Art. .... - As universidades gozam, nos  
termos da lei, de autonomia didático-científica,  
administrativa, econômica  
I - indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão;  
II - 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  
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da qualidade do ensino.  
Art. .... As empresas comerciais e  
industriais são obrigados a assegurar a  
capacitação profissional dos seus trabalhadores,  
inclusive a aprendizagem dos menores, em  
cooperação com o Poder Público, com associações  
empresariais e trabalhistas e com sindicatos.  
§ 1o. - O Estado estimulará a criação e o  
aprimoramento de tecnologias para fabricação  
nacional de equipamentos, instrumentos e insumos  
necessários à produção cultural no País.  
Parágrafo único - O Estado protegerá, em sua  
integridade e desenvolvimento, o patrimônio e as  
manifestações da científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológica, para a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população e a  
preservação do meio ambiente.  
§ 1o. - A lei garantirá a propriedade intelectual.  
§ 2o. - É assegurada pelo Estado, na forma da  
lei, aplicação das normas brasileiras, da  
metrologia legal e da certificação da qualidade,  
visando à proteção do consumidor legal e da  
certificação da qualidade, visando à proteção do  
consumidor.  
§ 3o. - O Estado deverá assegurar condições  
para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no País.  
Parágrafo único - O Estado e as entidades da  
administração direta e indireta privilegiarão a  
capacitação científica e tecnológica nacional como  
critérios para a concessão de incentivos, de  
compras e de acesso ao mercado brasileiro e  
utilização, preferencialmente, na forma da lei,  
bens e serviços ofertados por empresas nacionais.  
Art. .... - Em setores nos quais a tecnologia  
seja fator determinante de produção, serão  
consideradas nacionais empresas que, estiverem  
sujeitas ao controle tecnológico nacional em  
caráter permanente, exclusivo e incondicional.  
Art. .... - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios propiciarão, na forma da  
lei, incentivos específicos a instituições de  
ensino e pesquisa, a universidades, empresas  
nacionais e pessoas físicas que realizam  
atividades destinadas à ampliação do conhecimento  
científico, à capacitação científica e à autonomia  
tecnológica, de acordo com os objetivos e  
prioridades nacionais. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
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 
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Senhores Constituintes, procura aperfeiçoar o texto do Projeto. Deve-se observar no entanto, que 
embora consideremos de grande importância Emendas como a que ora examinamos, o Substitutivo 
deve levar em conta a hierarquia de normas jurídicas e a necessidade de elaborar uma Constituição 
concisa. Assim, buscamos sempre que possível incorporar na essência os princípios que podem 
conduzir ao enriquecimento do texto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05208 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 373, Inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e Cultura, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transportem  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos de idade, contribuindo assim para que o cidadão 
brasileiro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua 
inserção no processo educacional.  
Parecer:   
   A educação de crianças de zero a seis anos já configura como uma das garantias asseguradas pelo 
dever do Estado para com o ensino público. 
   
   EMENDA:05209 PREJUDICADA 
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 373, Inciso III  
Altera o inciso III do artigo 373, do  
capítulo III da Educação e da Cultura, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantêm coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e é 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de 10 ou mil crianças já atenderia o disposto.  
Parecer:   
   O atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade já se configura 
como uma das garantias asseguradas pelo dever do Estado para com o ensino público. 
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   EMENDA:05450 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se ao inciso I do artigo 373 a seguinte redação:  
"Artigo 373 - ..............................  
............................................  
I - Ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, com duração mínima de oito anos, a  
partir dos seis anos de idade, extensivo aos que a  
este não tiverem acesso na idade própria." 
Justificativa: 
O início do ensino de primeiro grau possui uma relação com o desenvolvimento psicossocial e 
biológico da criança, mas não é uma função orgânica, isto é, de sua idade. O ambiente sociocultural 
moderno acelera o amadurecimento mental e tende a elevar o horizonte intelectual médio das 
crianças, de todas as classes sociais (embora com maior intensidade entre as crianças que vivem em 
ambientes em que os estímulos, os fatores e os dinamismos culturais são mais ricos e complexos). 
Por isso, muitos pedagogos deixam em aberto o problema do início da escolarização e recomendam 
que o ensino de primeiro grau pode começar, como um padrão normal, aos seis anos de idade.  
Parecer:   
   A redação do dispositivo no Projeto já permite a matrícula a partir dos seis anos. Não vemos razão 
para transformar tal permissão em obrigatoriedade, já que nem todas as crianças são dotadas do 
mesmo ritmo de amadurecimento mental. 
   
   EMENDA:05453 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Acrescente o seguinte inciso VIII ao artigo 373:  
"Artigo 373 - ..............................  
............................................  
VIII - Combate sistemático ao analfabetismo,  
à evasão escolar e à marginalização cultural das  
populações carentes." 
Justificativa: 
A introdução desse inciso é deveras importante. Prevalece a tendência a isolar o analfabetismo de 
outros elementos concomitantes, a evasão escolar e a marginalização cultural dos estratos mais 
pobres da população. Eles devem ser combatidos em conjunto, como parte de uma estratégia comum 
de superação desses três aspectos essenciais de nosso atraso cultural e escolar. Quanto a 
pertinência de incluir a medida no texto constitucional é óbvia. Ou essa orientação e impõe como uma 
determinação imperativa, incorporada à Constituição, ou ela continuará a ser mera disposição 
retórica.  
Parecer:   
   A matéria proposta já esta contemplada, de outras formas, em dispositivos do Projeto. 
   
   EMENDA:05493 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 373  
Inclua-se no art. 373 do Projeto o seguinte inciso  
Art. 373  
I - ............................. 
II - ............................ 
III - ........................... 
IV - .......................... 
V - ........................... 
VI - .......................... 
VII - Os profissionais liberais formados em  
escolas públicas ficam sujeitos à prestação  
remunerada de serviço profissional, em local de  
interesse do poder Público, na forma que lei  
estabelecer. 
Justificativa: 
A atual distribuição de profissionais liberais no País tem levado à concentração de especialistas nos 
grandes centros urbanos, enquanto o interior carece de assistência.  
Aqueles que se formam em escolas públicas, têm o dever de contribuir para o desenvolvimento do 
País como um todo e não só de algumas regiões mais afortunadas.  
Parecer:   
   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada 
consideração quando for elaborada a legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:05555 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do artigo 373 a seguinte redação:  
V - Garantia a todos os cidadãos,  
respeitadas as capacidades e as aptidões aprovadas  
na forma da lei, de acesso e aproveitamento, até  
graus mais elevados do ensino público, da  
investigação científica e tecnológica;" 
Justificativa: 
A emenda restaura pura e simplesmente o texto original do Anteprojeto Constitucional da 
Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes, por motivos de clareza e precisão. Na redação 
posterior, a concisão foi obtida à custa dos dois requisitos e de uma ambiguidade inadmissível do 
texto mais sintético. 
Parecer:   
   Embora elaborada em outra redação, a matéria de que cuida esta Emenda já se encontra no 
Projeto. 
   
   EMENDA:05643 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA No. PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Substitua-se o inciso I do art. 373 (Capítulo  
III, da Educação e Cultura), o seguinte texto:  
"Art. 373.  
I - É assegurado o direito à educação  
gratuita em todos os níveis." 
Justificativa: 
Para que haja desenvolvimento intelectual, moral e profissional num país, é necessário que se 
possibilite condições educacionais básicas ao seu povo.  
É importante que se multipliquem as creches em número compatível com as necessidades mínimas 
solicitadas pela comunidade particularmente das grandes concentrações urbanas, com uma periferia 
altamente carente.  
As escolas profissionalizantes devem ser implantadas em quantidade e especialização adequadas a 
cada região, visando o preparo de mão de obra especializada e a triagem das vocações para os 
cursos superiores.  
Indispensável a criação de “lares” destinados às crianças abandonadas, tirando-as da marginalidade 
e preparando-as para o futuro.  
Com a melhoria do nível educacional em todos os graus de ensino, a sociedade melhora, 
inevitavelmente, pois é a educação a grande alavanca que ajuda na transformação do indivíduo e da 
sociedade que é a soma dos indivíduos.  
Nada se fará, no entanto, sem uma proposição concreta que assegure recursos permanentes e 
suficientes para a execução dessas tarefas.  
Não se diga esta é uma proposta contraditória porque pleiteamos outras soluções para o problema.  
Não. Se esta sugestão não vingar, temos outra de certa forma diferente, mas com objetivo comum.  
A respeito de modificações constitucionais, Thomas Jefferson, em 1816, recomendava. “Eu não sou, 
certamente, um defensor de mudanças frequentes e não experimentadas em leis e constituições. 
Acho que seria melhor suportar as imperfeições moderadas....Mas sei, também, que as leis e as 
instituições precisam ir de mãos dadas com o progresso de mente humana” 
No caso da educação, as modificações se impõem visando o progresso.  
Parecer:   
   A Emenda nada acrescenta, vez que tal direito já existe nos estabelecimentos de ensino oficiais, 
em todos os níveis.  
No caso, o direito está diretamente vinculado à habilitação nos estabelecimentos públicos, de 
conformidade com os respectivos critérios de seleção. 
   
   EMENDA:05753 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma na parte  
relativa à Educação: (ART. 373)  
Art. - Ninguém poderá ser privado de ter  
acesso aos graus mais elevados de ensino, não  
obrigatórios, por falta de meios econômicos.  
Parágrafo único: - A lei disciplinará a  
concessão de bolsas de estudos, em todos os níveis  
de ensino, para os estudantes carentes. 
Justificativa: 
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O ensino deve ser obrigatório dentro de uma determinada faixa etária, prevendo-se a alfabetização e 
um mínimo de conhecimentos para que o País possa contar com pessoas suficientemente 
preparadas.  
Mas, frequentemente, observa-se que pessoas de boa capacidade não têm acesso ao ensino 
superior por falta de meios econômicos para tanto. Os “cursinhos” são caros e os alunos que não 
podem pagá-los não tem condições de competitividade com aqueles que são mais bem aquinhoados 
e que, por isso mesmo, podem cursar bons colégios e frequentar os “cursinhos”. Esses acabam tendo 
melhor preparação e logram aprovação para as Faculdades governamentais, gratuitas, enquanto os 
outros têm de frequentar as escolas particulares, pagas. Muitas vezes passam no vestibular, mas não 
possuem condições econômicas para pagar as mensalidades.  
Esta proposta oferece condições democráticas para que o ensino superior, e mesmo o de segundo 
grau, possam ser frequentados por todos aqueles que demonstrarem aptidões suficientes.  
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:05793 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 373.  
Inclua-se no art. 373 do Projeto o seguinte inciso:  
Art. 373.  
I - ......................... 
II - ........................ 
III - ....................... 
IV - ....................... 
V - ........................ 
VI - ....................... 
VII - ...................... 
VIII - Os profissionais liberais formados em  
escolas públicas ficam sujeitos à prestação  
renumerada de serviço profissional, em local de  
interesse do Poder Público, na forma que a lei  
estabelecer. 
Justificativa: 
A atual distribuição de profissionais liberais no País tem levado à concentração de especialistas nos 
grandes centros urbanos, enquanto o interior carece de assistência.  
Aqueles que se formam em escolas públicas, têm o dever de contribuir para o desenvolvimento do 
País como um todo e não só de algumas regiões mais afortunadas.  
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio par o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:05857 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Modifica-se o Item II, do art. 373, Cap. III,  
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do Título IX do Projeto de Constituição e passa-se  
a ter a seguinte redação:  
"II - extensão do ensino obrigatório e  
gratuito, progressivamente ao ensino médio;  
incluindo-se como de fundamental importância  
o ensino da Declaração Universal  
dos Direitos do Homem, como matéria curricular,  
didático-disciplinar." 
Justificativa: 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, torna-se essencial e fundamental importante para o 
aprendizado e conhecimento do povo brasileiro, promovendo a formação e aprimoramento do caráter 
moral e filantrópico, dentro do seu âmbito sócio-político/existencial e vivencial.  
A obrigatoriedade de introdução como matéria de currículo/didático-escolar e como disciplina deve 
ser, inclusive, extensiva a todos os organismos do aprendizado/escolar civil e militar, nas forças 
públicas, civis, policiais e militares; instituições paramilitares, etc.  
Justifica-se devido aos inúmeros casos de violências imperadas no País, quer por parte de policiais 
civis e miliares nas ações de reprimendas grevistas ou não, e devido ao desespero de causa dos 
cidadãos, sem meios e na impossibilidade de sustentar sua família; educar seus filhos que fogem 
para as ruas transformando em menores carentes e abandonados, etc.  
Parecer:   
   A proposta de Emenda dispõe sobre o conteúdo, cujos desdobramentos jurídicos, segundo a praxe 
do Direito no Brasil, melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:05858 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Altera-se o Item I, do Art. 373, Cap. III, do  
Título IX, do Projeto de Constituição e passa-se a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
público efetivar-se-á mediante a garantia de:  
I - ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, com duração mínima de dez anos, a partir  
dos cinco anos de idade, permitida a matrícula a  
partir dos quatro anos, extensivo aos que a este  
não tiverem acesso idade própria;" 
Justificativa: 
Nosso procedimento em alterar o item I, do Art. 373, Cap. III, Título IX, baseia-se na dificuldade que 
muitas famílias encontram para matricular seus filhos. 
A idade supramencionada representa maior facilidade, espaço e ganho de tempo para a criança, 
particularmente de origem pobre que, ao invés de perambular pelas ruas, ainda poderá chegar mais 
cedo na formação escolar do primeiro grau.  
Parecer:   
   A abrangência prevista na propõe de Emenda incorpora a pré-escola ao ensino fundamental, o que, 
pedagogicamente, nenhum benefício acrescentar aos educandos. 
   
   EMENDA:05993 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o item I do art. 373 por:  
"I - Ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, por intermédio da escola pública ou  
privada, com duração mínima de oito anos.' 
Justificativa: 
A lei não deve estabelecer a idade mínima para a escola. Hoje, em quase todo o mundo, a escola 
fundamental já se inicia aos 6 (seis) anos e aproximadamente deverá iniciar-se aos 5 (cinco) anos.  
O texto que estamos emendando fala, inadvertidamente, na escola fundamental “ a partir dos sete 
anos”, permitindo a matricula a partir dos seis anos, como se aí houvesse exceção, e como se esta 
fosse matéria constitucional.  
A redação que propomos, assegura a gratuidade, permitindo à lei garantir aos pais o direito de 
escolha entre a escola pública ou particular, neste caso, por intermédio de bolsas ou por outros 
processos de cooperação, usuais em todo mundo.  
Parecer:   
   A redação proposta implica na gratuidade da escola privada, tornando o dispositivo inaplicável. 
   
   EMENDA:05994 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o item III do art. 373 por:  
"III - Atendimento gratuito, por intermédio  
da pré-escola pública ou particular, a partir dos  
quatro anos de idade, e em creches.' 
Justificativa: 
A emenda procura assegurar a pré-escola gratuita, fundamental para a democratização de 
oportunidades. 
O texto que pretendemos emendar, refere-se à pré-escola, sem criar obrigações para o Estado, e 
sem assegurar a gratuidade.  
Crianças carentes em todo o país, além de subalimentadas, raramente frequentam o pré-escolar. Ao 
ingressarem na escola, perdem um ou dois anos no processo de alfabetização e, não raras vezes, 
interrompem seus estudos.  
Os filhos da classe média ou de famílias ricas frequentam a pré-escola desde seus primeiros anos de 
vida, e chegam à escola, aos seis ou sete anos, perfeitamente alfabetizados.  
Caracteriza-se aí uma profunda injustiça, tão diferentes são as oportunidades que se oferecem às 
crianças ricas e pobres. O pré-escolar é fundamental para que se democratize a escola e se 
ofereçam a todos iguais oportunidades de desenvolvimento.  
Parecer:   
   A produção em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05995 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Acrescente-se o seguinte item ao art. 373:  
"VIII - alimentação adequada, na pré-escola e  
na escola, a crianças carentes.' 
Justificativa: 
É inútil desenvolvermos todo um esforço de democratização da escola fundamental, se não se 
assegurar alimentação adequada às crianças carentes. Professores sabem que esta é matéria 
pertinente quando discutimos Educação.  
As grandes taxas de repetência e evasão na escola fundamental brasileira tem a subalimentação 
como uma de suas principais causas.  
Parecer:   
   A pretensão do ilustre Autor já se acha atendida no bojo do item VII do referido art. 373.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:05996 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte item ao art. 373:  
"IX - Gratuidade do ensino superior na escola  
pública, ou nas escolas privadas, garantida pelo  
Estado a todos que provarem vocação, competência e  
impossibilidade de custear a educação.' 
Justificativa: 
A emenda assegura a gratuidade àqueles que provarem vocação, capacidade e carência.  
A escola de 1° grau deve ser garantida a todos, e o ideal é que possamos estender a universalização 
da escola ao 2° grau.  
O 3° grau é reservado àqueles que provem vocação específica. Tentar estendê-la a todos, é prática 
demagógica e alienante. Apenas transmite a falsa impressão de que diplomas promovem a ascensão 
social.  
Por outro lado, os que provem vocação e competência não devem ser privados do acesso ao ensino 
superior por não disporem de recursos para financiar seus estudos.  
A emeda que propomos é democrática e assegura a todos igualdade de oportunidades.  
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:06030 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 373, o parágrafo 3o.,  
do presente Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 373  
§ 3o. Fica obrigatório o ensino nas escolas  
públicas e privadas, a partir da 2a. etapa do 1o.  
grau, até o básico das Universidades, das normas  
Constitucionais da atual Constituição do Brasil." 
Justificativa: 
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O ensino da Constituição obrigatório nas escolas públicas de conformidade com a emenda ora 
apresentada, fará com que todos os brasileiros, se conscientizem dos seus direitos e deveres para 
com o Estado e a Sociedade. Cuja finalidade fará com que a Constituição, seja mais amada e 
respeitadas as suas normas.  
Posto que, o que hoje se contempla é um verdadeiro desconhecimento de tais normas, dificultando 
com isto, o acesso dos brasileiros aos seus mais sagrados direitos tutelados pelo Estado, e, em troca, 
estará preparado para reconhecer os seus deveres, que também é fundamental para uma Sociedade 
pluralista. Não ficando de fora deste princípio também as escolas de iniciativa privada.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Proposta traz desdobramentos que, na tradição jurídica brasileira, melhor se 
adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:06124 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: item I, do art. 373,  
do Projeto de Constituição.  
O item I, do art. 373, do Projeto de  
Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 373 - ................................  
I - ensino fundamental, obrigatória, gratuito  
e em tempo integral, com duração mínima de  
oito anos, a partir dos sete anos de idade,  
permitida a matrícula a partir dos seis anos,  
extensivo aos que a este não tiveram acesso  
na idade própria. 
Justificativa: 
Acrescentamos a expressão tempo integral pois que esta se apresenta como a forma mais adequada 
de se ministrar o ensino primário, dentro de uma viação social e ampla de Educação, que vá além do 
ato didático pedagógico formal de ensinar a ler, escrever e contar, abranja procedimentos e práticas 
que visem desenvolver a plenitude das aptidões e potenciais da criança, propiciando seu 
desenvolvimento integrado, físico-psico-cognitivo, social e afetivo.  
Alia-se, assim, ao ensino formal, a educação informal, através da prática de esportes, lazer, arte, 
atividades profissionalizantes, etc.  
A permanência em Tempo Integral do aluno na escola contribuirá para a minimização da delinquência 
infanto-juvenil, além de facilitar o planejamento execução, controle e avaliação de programas de 
saúde.  
A escola em Tempo Integral constituir-se-á, destarte, um prolongamento salutar e eficaz da família e 
da própria sociedade, visto que nem a primeira nem a segunda tem se constituído em segurança 
afetiva ao bom desenvolvimento das crianças, em especial, daquelas provenientes de grupos sociais 
desfavorecidos.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação ao dispositivo, incluindo a expressão "em tempo integral".  
Acatamos, em tese, a idéia do Autor, mas tememos que tal critério seja inviável para cumprimento em 
todas as regiões do país, razão pela qual opinamos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:06196 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se os Incisos II e VI e o Parágrafo  
2o. do Artigo 373, do Projeto de Constituição do  
Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
É preciso que os legisladores saiam do mundo dos sonhos e tomem consciência da realidade 
educacional brasileira e universal, bem como da maneira do desenvolvimento do ser humano no 
aspecto psicológico e de sua formação de uma forma geral, para que dispositivos irrealizáveis e 
impraticáveis não inviabilizem a nova Constituição.  
Os Poderes Públicos estão impotentes para ministrar o tão propalado ensino gratuito. Querer 
estender ao ensino médio a gratuidade não será bom nem economicamente, nem pedagogicamente.  
O jovem só se tornará útil e bem formado, quando perceber que neste mundo as conquistas pessoais 
e a sua realização se fazem através do trabalho e de muito sacrifício.  
Quanto ao Parágrafo Segundo, a norma constitucional já diz que aos Municípios compete a 
responsabilidade do ensino fundamental. E, portanto, repetitivo, além do que o acionamento do 
dispositivo será muito frequente, devido à falta de recursos para se cumprir o que ele reza.  
Parecer:   
   Pela aprovação, tendo em vista as razões da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06397 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Emenda aditiva  
Acrescentar ao art. 373 o inciso VIII, com a seguinte redação:  
"as vagas existentes nos estabelecimentos de  
ensino superior, da rede particular, qualquer que  
seja o período, serão aumentadas em 10% e  
destinadas a estudantes carentes, no modelo  
"bolsas de estudo", a critério das mantenedoras." 
Justificativa: 
As escolas privadas, da rede do ensino superior, concordam ter aumentadas as vagas, limitadas pelo 
Conselho Federal de Educação, desde que sejam destinadas a alunos carentes. Ocorre, no Brasil, 
que as escolas particulares contam com espaços ociosos que podem ser ocupados. Pois bem esses 
espaços serão destinados a bolsistas, bastando que o Legislador determine, de plano, o aumento de 
vagas.  
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. 
   
   EMENDA:06458 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO IX  
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Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra "público",  
redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06498 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituam-se os artigos 371, 372, 373, 374, 375,  
376 e 381 pelo seguinte:  
" Art. 1o. - A educação, dada no lar e na escola,  
é direito de todos, assegurada de igualdade de  
oportunidade, e inspira-se nos ideais de liberdade  
e solidariedade e no princípio da unidade nacional.  
§ 1o. - O ensino será ministrado pelos poderes  
públicos e pela iniciativa particular, obedecidos  
os seguintes critérios:  
a) igualdade entre o homem e a mulher, vedada  
quaisquer discriminações em razão do nascimento,  
raça, cor, credo religioso ou origem;  
b) o ensino público e particular de nível primário  
e médio será ministrado em língua nacional;  
c) o ensino público de 1o. e 2o. Graus será gratuito;  
d) o ensino particular de 1o. Grau será gratuito  
e o de 2o. Grau gratuito para os alunos carentes,  
carentes, cabendo ao Estado o custeio na forma da lei;  
e) o ensino dos seis aos quinze anos é obrigatório;  
f) o ensino público e particular ulterior ao de  
2o. Grau será gratuito para quantos, demonstrando  
efetivo aproveitamento, provarem falta ou  
insuficiência de recursos, cabendo ao Estado  
transferir recursos, na forma da lei, às escolas  
particulares;  
g) o ensino religioso, de caráter confessional, de  
matrícula facultativa, constituirá dos horários  
normais de 1o. e 2o. Graus;  
h) os currículos de 1o. e 2o. Graus darão  
prioridade ao ensino da Língua Nacional e da  
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Matemática e incluirão, como matéria obrigatória,  
o estudo da Constituição." 
Justificativa: 
A emenda visa assegurar a participação da iniciativa particular nas tarefas da Educação – condição 
indispensável para que ela seja democrática.  
A prerrogativa dos pais, responsáveis ou alunos escolherem a escola –pública ou particular – é timbre 
das sociedades realmente livres.  
É o que pretende a emenda 
Com todo o respeito, quero, ainda, lembrar o nobre Relator, e os senhores Constituintes que, 
aprovado o Projeto, o Brasil dará ao mundo um exemplo grotesco de incoerência: recursos públicos 
poderão ser repassados a associações culturais, clubes de futebol, empresas teatrais, 
cinematográficas e a muitas outras, mas não poderão ser repassados a escola! 
Parecer:   
   O conteúdo da Proposição, atendida pelo Projeto da Comissão de Sistematização, traz 
desdobramentos que, segundo a praxe do direito brasileiro, melhor se coadunam com a  
legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06568 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07047 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 373, § 2o.  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o., do  
artigo 373, do Projeto de Constituição:  
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"Art. 373 - ................................  
............................................  
§ 2o. - O Chefe do Executivo competente será  
responsabilizado por omissão, mediante ação civil  
pública, se não diligenciar para que todos os  
menores em idade escolar, residentes no âmbito  
territorial de sua competência, tenham acesso ao  
ensino fundamental obrigatório e gratuito." 
Justificativa: 
A modificação visa compatibilizar a norma com os princípios adotados pelo Projeto no tocante à 
Educação e, especialmente, por que o artigo 371 enfatiza a “A educação, direito de cada um, é dever 
do Estado”.  
Logo, a modificação proposta é manifestamente procedente.  
Parecer:   
   Embora considere procedente e valiosa a colaboração do Autor, foi concebida uma outra forma 
para assegurar o cumprimento pelo Chefe do Executivo, de suas responsabilidades com  
a obrigatoriedade escolar. 
   
   EMENDA:07106 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 373, do Capítulo III,  
da Educação e Cultura o item V com a seguinte  
redação, renumerando-se os seguintes:  
V - A seleção para a investidura no ensino  
superior será feita através das avaliações dos  
currículos e notas; 
Justificativa: 
A Sugestão de Norma Constitucional de nossa autoria encaminhada à Comissão de Sistematização e 
não acatada, a repete: “para a investidura no ensino superior a seleção será feita através de 
avaliações dos currículos e notas”.  
A melhoria da qualidade de ensino permitirá a supressão do vestibular, tão desacreditado como 
critério de medida de capacidade intelectual a nível de conhecimento.  
Ao longo dos anos montou-se no País uma verdadeira “indústria do vestibular”, que, além de propiciar 
as incontáveis fraudes comprovadas, privilegia as classes de renda mais favorecida, em detrimento 
da capacidade intelectual, da vocação potencial e do aproveitamento escolar.  
Esta propositura visa modificar, desde os primeiros anos de escolaridade, o vício que o vestibular 
impõe às pessoas: conhecimento imediatistas, sem consistência falsa visão de cultura e inversão dos 
valores que só são adquiridos com o correr dos anos de estudos.  
A nova metodologia de ensino deverá, obrigatoriamente, preparar o educando para o terceiro grau e 
nunca submetê-lo ao aprendizado de provas de conteúdo meramente momentâneo e que na 
Universidade só acabará formando péssimos e despreparados profissionais.  
Parecer:   
   A proposta de Emenda dispõe sobre conteúdo, cujos desdobramentos jurídicos, segundo a praxe 
do Direito no Brasil, melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:07153 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 199  

 

Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373, inciso III.  
O inciso III, do artigo 373, do Capítulo III,  
da Educação e Cultura, passará a ter a seguinte redação:  
Art. 373 - ................................  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até 6 (seis) anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantêm coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e é 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é obvia. Sem ele o 
atendimento de 10 ou mil crianças já atenderia o disposto.  
Parecer:   
   O Relator reserva a prerrogativa da gratuidade ao ensino de primeiro grau, universal e obrigatório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07154 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 373, inciso VII  
Altera o inciso VII, do artigo 373, do  
Capítulo III, da Educação e Cultura, do Projeto de  
Constituição, que passará a ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de 0 (zero) até 6 (seis) anos de  
idade e para o ensino fundamental, através de  
programas de material didático-escolar,  
transporte, alimentação, assistência médico-  
odontológica, farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos de idade, contribuindo assim para que o cidadão 
brasileiro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua 
inserção no processo educacional.  
Parecer:   
   A redação proposta na Emenda caracteriza-se pelo detalhamento, o que não aconselha o seu 
acolhimento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07332 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do Artigo 373, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, a palavra "público", passando a  
ter a seguinte redação:  
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"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de: ........". 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é como todo o ensino e não apenas com o ensino público oficial. Num país 
verdadeiramente democrático em que a Educação seja realmente uma prioridade, não deve existir 
esse tipo de discriminação e restrição.  
Parecer:   
   A Emenda propõe modificação na forma, não alterando o conteúdo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07380 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 373, Inciso III  
Altera o inciso III do art. 373, do Capítulo  
III da Educação e da Cultura, que passará a ter a  
seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças de até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é obvia. Sem ele o 
atendimento de dez mil crianças já atenderia o disposto.  
Parecer:   
   O Relator reserva a prerrogativa da gratuidade ao ensino de primeiro grau, obrigatório e universal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07433 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373, inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
Capítulo III da Educação e Cultural, que passará a  
ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
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Entendemos que este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento a criança de zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro tenha 
uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no 
processo educacional.  
Parecer:   
   A Proposta resume num único dispositivo o conteúdo dos incisos III e VII, de maneira mais 
abrangentes. 
   
   EMENDA:07477 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Insere artigos, onde couber, Título IX no  
Capítulo III, da Educação e Cultura, do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, com as  
seguintes redações:  
"Art. - É livre a opção pelo estudo em escola  
estatal ou de livre iniciativa, laica ou  
confessional - da preferência do educando,  
manifestada por si ou por seu responsável.  
Art. - Os recursos da sociedade, agenciados  
pelo Poder Público, serão aplicados de forma a  
possibilitar a concretização de princípio de livre  
opção da escola.  
Art. - O ensino fundamental, custeado pelos  
recursos da sociedade, será gratuito para todos em  
qualquer escola." 
Justificativa: 
O Colégio dos Jesuítas de Juiz de Fora, Minas Gerais, encaminhou 3785 manifestações de apoio a 
sua proposta, que defende o princípio democrático de liberdade de escolha do tipo de ensino de que 
o estudante brasileiro, sujeito principal da educação, precisa. 
A campanha de adesões, embora limitada a alguns segmentos da sociedade de Juiz de Fora, acabou 
incluindo outras, advindas de diversas localidades.  
Se aquela cidade do sul do Estado de Minas Gerais, com população que não ultrapassa 500.000 
habitantes, em campanha relativamente pouco exaustiva, atingiu o número de 3785 adesões, a 
quanto se chegaria em campanha a nível nacional? Se estimarmos a população do país em 
130.000.000 de habitantes, a expectativa seria de alcançarmos cerca de 980.000 manifestações de 
apoiamento à emenda em tela. Ressalte-se que o proposto já é realidade na Holanda e na Bélgica, 
países em que o ensino de 6 (seis) aos 16 (dezesseis) anos é gratuito para todos, em qualquer 
escola, estatal o de livre iniciativa, laica ou confessional, tudo custeado pelos cofres públicos.  
Havendo proporcionalmente tantas adesões e em se tratando de medida perfeitamente democrática, 
uma vez que atende, com equidade, aos direitos de todos os cidadãos, tanto dos que desejam escola 
estatal como dos que preferem escola da iniciativa privada, espera-se que os nobres Constituintes 
não deixem de leva-la em consideração, inserindo os artigos propostos, como emenda, no texto 
constitucional.  
ENTIDADE RESPONSAVEL: 
- COLÉGIO DOS JESUITAS DE JUIZ DE FORA – MG 
Comissão de Sistematização. 
1 Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria 
2 Dê-se ciência ao interessado. 
Parecer:   
   A PE 00005-9 consta de três artigos relacionados ao capítulo da educação, a teor dos quais 
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preconiza:  
1o.) a livre opção do educando pela escola pública ou particular;  
2o.) a canalização dos recursos públicos de forma a concretizam essa livre opção;  
3o.) a gratuidade do ensino fundamental em que qualquer escola, custeado com recursos públicos.  
Em relação ao primeiro artigo, verifica-se que o princípio já ficou assente no texto do Projeto de 
Constituição, como decorrência da regra contida no art. 374.  
Logo, pela PREJUDICIALIDADE.  
Quanto ao segundo artigo, embora dentro de um tratamento próprio, a mesma providência está 
abrigada no art. 381 do Projeto.  
Isto posto, pela PREJUDICIALIDADE.  
Com referência ao terceiro artigo, também o Projeto contempla a medida alvitrada, ao estabelecer a 
obrigatoriedade e gratuidade do ensino público fundamental (art. 373, inciso I), combinado com o 
disposto no § 1o. do mesmo preceito, ao estatuir que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é  
direito público subjetivo, acionável contra o Estado mediante mandado de injunção; portanto, ou o 
Estado presta diretamente ou terá que custear a prestação desse ensino fundamental gratuito a 
quantos requeiram.  
Pela PREJUDICIALIDADE. 
   
   EMENDA:07559 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso IV, do Artigo 373 a  
expressão: "e aos superdotados" 
Justificativa: 
A colocação é fascista, não devendo constar da Carta Magna. 
Parecer:   
   O dispositivo a que se refere a Emenda foi amplamente discutido nas fases anteriores, 
representando a vontade da maioria.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:07880 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Título IX, Capítulo III, onde couber:  
Nos termos do Regimento da Assembléia  
Nacional Constituinte, inclua-se o seguinte  
dispositivo.  
Art. O ensino médio e superior, nos  
estabelecimentos oficiais, será retribuído,  
podendo a gratuidade ocorrer, excepcionalmente,  
através de bolsas de estudo para quantos provarem  
falta ou insuficiência de recursos, regulada por lei.  
Parágrafo único - A sondagem da existência ou  
não de recursos será com base na renda familiar e  
o limite mínimo salarial de modo a que o sustento  
da família não seja prejudicado. 
Justificativa: 
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Diante da realidade socioeconômica e financeira do nosso País, torna-se impossível dar educação 
gratuita, indiferenciada, a todos os brasileiros.  
Assim sendo, a educação de nível médio e superior será dada a todos que procurarem mediante 
variáveis formas de pagamento – quem pode pagar, paga no ato.  
- quem não pode pagar, assume o compromisso do pagamento, a posteriori, com o Governo, ou seja, 
quando terminar seu curso, prestará serviços profissionais, por um prazo determinado por lei, em 
local designado pelo próprio Governo.  
- ainda, o caso em que o aluno só pode pagar abaixo do valor preestabelecido. Este, também, 
assume o compromisso da complementação do pagamento, após o curso, na forma de prestação de 
serviços.  
Para o bom êxito deste sistema, necessária se faz a criação de um órgão eficiente que de fato, 
proceda a esta triagem das condições socioeconômicas dos alunos de forma correta e objetiva, sem 
protecionismo de nenhuma ordem, como também apresente formas bem elaboradas de restituição do 
pagamento através de serviços prestados.  
Com esta medida estaríamos aumentando substancialmente o contingente estudantil do País e as 
pessoas carentes teriam iguais oportunidades, no sentido de que não sofreriam a concorrência 
desleal daqueles que, podendo pagar o ensino, tomariam as vagas de quem efetivamente poderia 
estar estudando com objetivos que interessariam melhor à nacionalidade brasileira.  
Parecer:   
   O projeto optou pelo princípio do ensino público gratuito. 
   
   EMENDA:07931 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público, apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07964 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no. ao Projeto de Constituição  
Substitua-se o inciso IV do artigo 373 pelo  
seguinte texto:  
Art. 373 - ....................... 
IV - Educação gratuita em todos os níveis de  
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ensino a portadores de deficiência ou  
superdotados, assegurando-se aos mesmos proteção  
especial, na conformidade de Lei Complementar que  
disporá sobre medidas destinadas a integrá-los na  
vida social, econômica, cultural e educacional da  
comunidade. 
Justificativa: 
Os deficientes físicos, motores e sensoriais e os superdotados, genericamente designados de 
excepcionais, segundo feliz definição da educadora brasileira Helen Antipoff  (a qual, hoje, é 
universalmente aceita), precisam ser tratados de maneira especial na Carta de 1987. 
Não se esqueceu de incluí-los na vigente Constituição, através de Emenda apresentada pelo ex-
Deputado Thales Ramalho, mas somos de opinião que esse dispositivo deve não apenas ser mantido 
no novo texto constitucional, mas aperfeiçoado. 
Além de assegurar aos excepcionais (que são pessoas dotadas de condições especiais, para baixo 
ou para cima) proteção especial, a Constituição precisa dispor sobre medidas destinadas a, de forma 
plena, integrá-los na vida social, econômica, cultural e educacional da sociedade. 
Nem também se deve fazer distinção, na lei, entre os menos dotados e os superdotados, já que se 
trata de categorias especiais de seres humanos que requerem atenção especial, principalmente para 
que não se esqueça dos sábios ensinamentos de Rui Barbosa, quando proclamou que a regra da 
igualdade não consiste senão em tratar desigualmente os desiguais, caso contrário será 
desigualdade flagrante. 
Essa é, segundo entendemos, uma das formas para que o Governo propicie existências digna às 
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou motora e às superdotadas, razão porque não 
apenas deve figurar no texto constitucional, mas, antes, ser motivo de conscientização de todo o povo 
de sua oportunidade, necessidade e justiça. 
Parecer:   
   Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08370 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público"; redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de": 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da palavra "público", no caput do art. 373 do Projeto.  
Embora elaborada de outra forma, a redação do art. 373 no Substitutivo reveste-se de conteúdo 
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idêntico ao da Emenda, razão pela qual podemos parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08612 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item III, do art. 373 do Projeto de Constituição:  
"Atendimento em creches e em pré-escolas às crianças de 0 a seis anos de idade". 
Justificativa: 
Entendemos que a especificação de garantia de atendimento em creches e pré-escolas às crianças 
de 0 a seis anjos de idade, não deixa margem para dúvidas, como ocorre com o termo “até” seis anos 
de idade. Da forma como está a redação do Projeto, o atendimento pode acabar sendo assegurado 
às crianças de um, dois, três, quatro ou cinco anjos, até, seis anos, de idade, de forma que não 
atende aos anseios populares.  
Parecer:   
   A redação proposta é menos abrangente do que aquela adotada no Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08707 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 373, inciso III  
Altera o inciso III do art. 373, que passará  
a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas,  
para as crianças de 0 a 6 anos de idade. 
Justificativa: 
A gratuidade em creches e pré-escolas para todas as crianças brasileiras, até os seis anos de idade, 
é essencial para um verdadeiro compromisso do Estado para com os cidadãos nessa fase tão 
importante da vida. Vem, inclusive corroborar com o espirito do artigo, em seu todo, vez que inclui a 
gratuidade para ensino fundamental, nível médio, portadores de deficiência e superdotados, não tem 
sentido a exclusão da gratuidade apenas nessa fase.  
Também é essencial, a definição da faixa etária de 0 a 6 anos, caso contrário o atendimento dos 3 a 
6 anos já cumpriria o disposto no inciso.  
Parecer:   
   O princípio da Emenda em foco foi acolhido, em sua essência, pelo Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08715 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Suprimir no item IV do art. 373 a expressão  
"e aos superdotados". 
Justificativa: 
Não existe consenso científico a respeito dos dotes especiais de que pessoas excepcionais seriam 
portadoras. O conceito de superdotados conduz a argumentos de natureza biológica que serviram e 
ainda servem de base a discriminações étnicas e sociais de toda ordem e a ideologias totalitárias, 
não devendo ter lugar numa constituição democrática. 
Parecer:   
   O dispositivo a que se refere a Emenda foi amplamente discutido nas fases anteriores, 
representando a vontade da maioria.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:08730 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da palavra "público", no caput do art. 373 do Projeto.  
Embora elaborada de outra forma, a redação do art. 373 no Substitutivo reveste-se de conteúdo 
idêntico ao da Emenda, razão pela qual podemos parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08743 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
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"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da palavra "público", no caput do art. 373 do Projeto.  
Embora elaborada de outra forma, a redação do art. 373 no Substitutivo reveste-se de conteúdo 
idêntico ao da Emenda, razão pela qual podemos parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08867 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 373.  
Acrescente-se ao art. 373 do projeto, o  
seguinte item VIII:  
"VIII - O Poder Público dará aos estudantes  
do ensino médio ou superior, na impossibilidade de  
serem os mesmos matriculados na escola pública,  
bolsas de estudos pelo custo integral nas escolas  
particulares onde estejam os mesmos matriculados  
desde que o estudante comprove, por meio de prova  
idôneo e impossibilidade de custear, por si ou por  
seus pais ou responsáveis, o curso que frequenta." 
Justificativa: 
Quando da impossibilidade de matricula de estudantes de nível médio ou superior em 
estabelecimento de ensino público, deve o Estado assegurar-lhes bolsas de estudo integrais em 
instituições educacionais particulares, desde, evidente, que os estudantes comprovem 
impossibilidade de arcar com as despesas decorrentes. 
Tal o propósito desta emenda que, esperamos há de merecer acolhimento. 
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:09134 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização  
O inciso III do art. 373 passa a ter a  
seguinte redação:  
O ensino pré-escolar obrigatório e gratuito  
dos 4 aos 6 anos de idade e escolas maternais  
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gratuitas de 0 a 3 anos de idade, de matrícula  
facultativa. 
Justificativa: 
A emenda visa garantir a obrigatoriedade e a gratuidade ao atendimento pré-escolar e ao 
atendimento gratuito e obrigatório a demanda por escolas maternais. 
Parecer:   
   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada 
consideração quando for elaborada a legislação complementar ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09318 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se aos inciso V do art. 372; incisos I,  
II, IV e VII (inclusive com o acréscimo do § 3o.)  
do art. 373 e o "caput" do art. 379 as seguintes  
redações:  
"Art. 372. ..................................  
V - garantia de salário e condições  
profissionais condignas para os que trabalham na  
escola, nos vários níveis de ensino;  
Art. 373. ..................................  
I - obrigatoriedade e gratuidade do ensino  
fundamental comum e de igual qualidade para todos  
os brasileiros, dos sete aos catorze anos de  
idade; a gratuidade do ensino público fundamental  
compreenderá igualmente todos os jovens e adultos  
excluídos da escola ou que a ela não tenham tido  
acesso na idade própria;  
II - manutenção de escolas públicas gratuitas  
em todos os níveis de ensino, incluindo também os  
cursos técnicos e agrotécnicos profissionalizantes  
em nível de 1o. e 2o. graus;  
IV - atendimento gratuito e especializado  
tanto aos deficientes físicos, mentais e  
sensoriais, a partir de zero ano de idade, em  
todos os níveis de ensino como aos superdotados;  
VII - a gratuidade do ensino público  
fundamental se estenderá ao material escolar e à  
alimentação básica fornecida pela escola.  
§ 3o. É assegurado a todos os brasileiros, na  
qualidade de pessoa física ou de pessoa jurídica  
constituída, o direito a exigir judicialmente do  
Estado o cumprimento de suas obrigações  
constitucionais para com a educação através do  
mandado de injunção, previsto nesta Constituição.  
Art. 379. A União aplicará anualmente não  
menos de 13% (treze) por cento) e os Estados, o  
Distrito Federal e os Territórios no mínimo 25%  
(vinte e cinco por cento) da receita de impostos  
na manutenção e desenvolvimento do ensino,  
excluídos - para efeito de cálculo - os recursos  
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destinados aos programas de assistência ao  
estudante." 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma constitucional se atém à formulação dos princípios fundamentais que 
regerão as ações do Estado no que diz respeito à educação. Procurou-se traduzir tais obrigações 
definindo o universo populacional prioritariamente atingido por elas, sobretudo no que se refere à 
obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental. Explicitou-se a necessidade de previsão e 
vinculação de recursos para fazer face às políticas educacionais. E, finalmente fez-se uma tentativa 
de controle constitucional, no sentido de dotar esses princípios de força jurídica cogente, superando 
uma visão meramente programática de seu conteúdo. 
O eixo, onde se articulam os princípios explicitados nos cinco itens do art. 39, funda-se no dever do 
Estado de universalizar a Educação básica, obrigatória, gratuita, comum e de igual qualidade para 
todos os brasileiros dos sete aos quatorze anos de idade. A "Educação para todos" hoje no Brasil é o 
mais sério e o mais grave problema social, quando sabemos das altas taxas de evasão e repetência 
(50%), sobretudo nas primeiras séries do 1o grau, assim como da falta de acesso de cerca de oito 
milhões de crianças à escola, excluídas do ensino na idade própria à demanda escolar. 
Adotou-se também a duração de oito anos (§ 1o do inciso IX), consagrada pela Lei n. 5.692, de 11 de 
agosto de 1971 (art. 18), como o período a ser abrangido pela obrigatoriedade do ensino 
fundamental. 
Embora a lei ordinária tenha assim interpretado o preceito da atual Constituição (art. 176, § 3o, II) que 
define a obrigatoriedade para a idade dos sete anos aos quatorze anos, o Estado brasileiro, ao longo 
desses últimos quinze anos, não criou as condições objetivas para o cumprimento do preceito 
constitucional, tendo a universalização da educação básica de 1o grau permanecido um mito, no 
dizer do constitucionalista Pinto Ferreira. 
Além de enfatizar este ponto, as sugestões aqui oferecidas à Assembléia Nacional Constituinte, 
focalizam também uma série de problemas atinentes às obrigações fundamentais do Estado para 
com a Educação. Entre eles destacam-se: o atendimento às pessoas deficientes, o amparo ao 
desenvolvimento dos superdotados, as condições de trabalho dos profissionais do ensino - 
professores e técnico - os quais não mereceram a devida atuação em nossa história constitucional e 
hoje estão a reclamar o seu lugar no esforço presente de construir novas estruturas jurídicas para o 
País. 
Quanto à gratuidade, entendida em sentido mais amplo e ativo, ou seja, no que tange às próprias 
condições pedagógicas e biológicas do educando, compreende a oferta de material escolar e de 
alimentação básica, programas empreendidos com sucesso pela Fundação de Assistência ao 
Estudante (FAE/MEC), cuja continuidade e aperfeiçoamento estão a merecer a devida e oportuna 
confirmação. A gratuidade deve estender-se igualmente, como meta de universalização da educação 
básica a todos os jovens e adultos que fazem parte do imenso contingente de analfabetos do País 
(25% da população brasileira/MEC 1986) e aos que buscam, nos cursos profissionalizantes de 1o e 
2o graus, uma habilitação para o trabalho produtivo. A anulação pela Lei n. 7.044/82 da 
universalização compulsória da profissionalização em nível de 2o grau veio por a claro ainda mais a 
necessidade de encarar-se a preparação para o trabalho como um dos objetivos imprescindíveis da 
formação das gerações de jovens brasileiros. E uma Constituição, atenta aos problemas sociais do 
País, não deixará de incluir este aspecto entre os postulados fundamentais dos direitos do cidadão.  
A previsão e vinculação de percentuais do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e Territórios às despesas com a Educação, retoma os termos da chamada Emenda 
Calmon (E.C. n. 24/83), inovando, porém, ao propor a exclusão dos recursos, alocados em 
programas como o da merenda escolar e outros de caráter assistencial, do cômputo global dos 
percentuais fixados pela Constituição. Deste modo, as verbas orçamentárias destinar-se-iam 
preferencialmente à manutenção e ao desenvolvimento das atividades específicas do processo 
pedagógico de ensino e aprendizagem dos educandos na escola, onde deveriam ser criadas 
condições mínimas de funcionamento, incluindo-se aí a remuneração e outros programas de 
aperfeiçoamento e reciclagem do magistério. 
Finalmente, se estabelece o controle constitucional dos preceitos acima formulados, assegurando a 
todos os brasileiros o direito a exigir judicialmente do Estado o cumprimento de suas obrigações para 
com a Educação. Cria-se, através do instrumento jurídico do o mandato de injunção uma nova 
modalidade de ação contra o Estado em face sobretudo de uma comprovada omissão na execução 
da Lei Maior. 
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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 legis-  
lação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09348 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se no art. 373 o seguinte inciso VIII:  
"bolsa de estudo, em valor igual ao do  
custo-aluno, em estabelecimento oficial, a todo  
aquele que, não dispondo de recursos, não for  
atendido na escola pública". 
Justificativa: 
Se o aluno não dispõe de recursos e não é atendido na escola pública, o Estado, para garantir a 
efetiva gratuidade de ensino, deve assegurar-lhe, através da bolsa de estudo, as condições de 
atendimento.  
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:09349 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substitua-se no item III do art. 373 a  
expressão "até seis ano de idade por" a partir dos  
3 anos de idade". 
Justificativa: 
Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas as crianças carentes.  
Parecer:   
   A redação proposta pela Emenda discrimina as crianças de 0 a 3 anos, faixa etária em que o 
atendimento em creches é indispensável, sobretudo quando as mães trabalham fora do lar 
   
   EMENDA:09650 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 211  

 

Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
No projeto da Constituição, da Comissão de  
Sistematização, retire-se do art. 373 (caput) a  
palavra "público", redigindo assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09894 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 373, inciso III  
Dê-se ao inciso III do art. 373 a seguinte redação:  
III - Garantia de educação pré-escolar  
gratuita, às famílias que o desejarem para as  
crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A gratuidade deve aparecer, como aparece no ensino fundamental (Art. 3º, I e IV parágrafo único), 
pois ela se destina principalmente às famílias de renda mais baixa e é a condição “sine qua non” para 
que as crianças do estrato de renda mais baixa possam frequentá-la. 
A explicitação de que a educação pré-escolar - dever do Estado - é facultativa para a criança ("às 
famílias que o desejarem") visa eliminar interpretação falsa de que seria compulsória para as 
crianças. Isso não é recomendável pois a pré-escola é uma instituição complementar à família na 
educação da criança. Por contar com profissionais e dispor de conhecimentos e ambiente 
especializados já não disponíveis à maioria das famílias, ela é extremamente importante na 
sociedade moderna, mas a família pode encontrar outra forma de prover adequada educação pré-
escolar a seus filhos. 
A redação - proposta acima procura ser mais incisiva e determinante do que a do Anteprojeto ("oferta 
de vagas"). 
Parecer:   
   O princípio da Emenda em tela foi acolhido, em sua essência, pelo Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 373, § 1o.  
Inclua-se no § 1o. do artigo 373, após "o  
acesso", "à educação pré-escolar e...". 
Justificativa: 
A terminologia educação fundamental não é suficiente para explicitar a inclusão da educação pré-
escolar. Em outras partes do Anteprojeto são utilizadas as expressões educação pré-escolar, ensino 
fundamental e ensino de 1º grau. 
Acrescenta-se aqui a educação pré-escolar pois 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. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se conformar com a orientação da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:10023 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Educação e Cultura  
Retirar do Art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o  
ensino efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10064 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui no Capítulo III (Da Educação e  
Cultura) Título IX (Da Ordem Social), do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, os  
seguintes artigos, itens e parágrafos:  
"Art. - A educação nacional, baseada nos  
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ideais de uma democracia participativa, tem por  
finalidade o pleno e permanente desenvolvimento  
individual e social da pessoa humana, para o  
exercício consciente e livre da cidadania mediante  
uma reflexão crítica da realidade, para a  
capacitação ao trabalho e para a ação responsável  
a serviço da sociedade, apta a criar uma  
convivência solidária comprometida com a  
realização da justiça e da paz.  
Parágrafo Único. Entende-se por educação  
todos o processo de ajustamento da pessoa a si  
própria, à comunidade e ao trabalho, o qual  
inclui, além da escola, em todos os seus  
diferentes níveis, a família, os meios de  
comunicação social e o emprego.  
I - Todos têm direito, sem discriminação de  
qualquer ordem, a uma EDUCAÇÃO DE IGUAL QUALIDADE,  
seja ela ministrada em estabelecimentos de ensino  
público ou privados, gratuitos ou pagos, urbanos  
ou rurais.  
II - O ensino escolar de primeiro grau será  
obrigatório para todos e amplamente garantido  
pelos Poderes Públicos, ministrado gratuitamente  
nos estabelecimentos públicos e na falta de vagas  
na rede pública, também gratuitamente para os  
alunos, na rede particular local, sem prejuízo do  
ressarcimento das anuidades, para o  
estabelecimento, por parte do órgão público  
competente.  
III - As empresas são obrigadas a assumirem  
despesas com pagamento de estudos para seus  
empregados ou dependentes, em cursos de nível  
médio.  
IV - Aos portadores de deficiências deverão  
ser oferecidas condições especiais de educação,  
também econômicas, para que possam desenvolver-se  
dentro de suas potencialidades e contribuir para o  
bem comum, como cidadãos de pleno direito.  
V - A educação religiosa é direito de todos e  
será garantida pelo Estado em todos os níveis e  
horários escolares.  
VI - Outros programas complementares à  
educação, tais como: transporte, alimentação,  
material escolar e assistência à saúde, serão  
garantidos através de recursos que não provenham  
da percentagem destinada à Educação em geral.  
Art. - Os meios de comunicação social são  
parte integrante do sistema educacional e deverão  
preservar os valores culturais, regionais e  
nacionais.  
Parágrafo Único. O Congresso Nacional  
estabelecerá leis que regulem a atividade dos  
meios de comunicação social, buscando prevenir  
abusos que atentem contra os valores éticos,  
morais, de justiça, dignidade e liberdade das  
pessoas, em geral, passivas diante do poder de sua  
penetração nos lares.  
Art. - É livre a criação de escolas de  
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qualquer nível, uma vez satisfeitas as exigências  
legais quanto à qualidade do ensino, à habitação  
profissional dos educadores e administradores e  
garantida a idoneidade e regularidade da  
administração escolar.  
Parágrafo Único. O amparo técnico e  
financeiro dos poderes públicos somente poderá ser  
concedido a entidades educacionais de natureza não  
lucrativa, desde que estas comprovem a reaplicação  
dos excedentes do rendimento na melhoria da  
qualidade do ensino e prestem contas da gestão  
contábil à comunidade e aos órgãos concedidos  
mediante aprovação das contas pelo Conselho de  
Pais e Mestres da entidade." 
Justificativa: 
A Assembleia Nacional Constituinte deverá estabelecer as bases de uma sociedade democrática, 
livre, pluralista, participativa, onde todos gozem de iguais direitos, sem qualquer tipo de discriminação 
e o Estado seja instrumento a serviço desta sociedade, subordinado e controlado por ela.  
Para que essa sociedade seja possível, deverá ser afirmado o direito de todos a uma educação 
fundamental de qualidade sem qualquer tipo de discriminação, assim como o pluralismo e a liberdade 
no desempenho das atividades educacionais.  
A proposta defende, ainda, o ensino religioso, como parte integrante de uma educação plena.  
AUTOR 
JULIO DA COSTA E SILVA E OUTROS (30.804 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSAVEIS. 
MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO  
CARITAS ARQUIDIOCESANA DO RIO DE JANEIRO  
IMPERIAL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA DO OUTEIRO 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA POPULAR N° 08, de 1987 
“Cria normas sobre educação, cultura e esportes.”  
Entidades Responsáveis  
- Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro 
- Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro 
- Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Gloria do Outeiro 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 30.804 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda 
objetiva a inclusão de vários princípios relativos à educação no futuro texto constitucional, entre os 
quais o da garantia da educação religiosa. 
Competindo a este Colegiado, nesta fase dos trabalhos, analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que esta, segundo informações da Secretaria, atende às exigências 
previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de 
que a Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° PE-00008-3, reservada a 
apreciação de mérito para a ocasião própria.  
Parecer:   
   A emenda popular (PE-8) subscrita por 30.804 pessoas e apresentada por três entidades 
associativas: Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e 
Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro pretende incluir no texto constitucional 
alguns princípios relativos à educação. Esta Declaração de Princípios está contemplada nos artigos 
371, 372 e 373 do Projeto de Constituição, estando, pois, prejudicada a sua apresentação.  
Quanto a obrigatoriedade do ensino de primeiro grau, gratuito, nos estabelecimentos públicos, o art. 
373,I trata deste dever do Estado. No inciso VII, parágrafo 1o do referido art. encontramos o mandado 
de injunção, acionável contra o Estado sempre que o preceito constitucional previsto no art. 373, I 
não for cumprido. A flexibilidade de atuação do Estado está preservada, podendo através de bolsas 
de estudo ou subvenções estender o atendimento do ensino fundamental a todos os jovens 
brasileiros. A necessidade do número de vagas definirá a alternativa a ser escolhida. Está, pois, 
rejeitada a emenda.  
Quanto as "empresas fornecerem oportunidades de cursos de nível médio ao seus empregados e aos 
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filhos destes", lembramos que de acordo com o art. 383, elas já são responsáveis pelo ensino 
fundamental deste grupo. O ônus advindo de mais este encargo social poderia comprometer o 
estágio de desenvolvimento das próprias empresas. Entretanto somos favoráveis a permissão para 
frequentar escolas de nível médio, reduzindo a jornada de trabalho dos empregados das empresas 
comerciais, ou agrícolas ou industriais. Está, pois, rejeitada a emenda.  
Os portadores de deficiências estão contemplados no art. 373, IV, estando pois prejudicada a 
emenda.  
Quanto a educação religiosa, o parágrafo único, do art. 376 já prevê o ensino religioso como matéria 
facultativa, dentro do princípio de liberdade elucidado no art. 372. Está, pois, prejudicada a emenda.  
Os programas complementares estão contemplados no art. 373, VII. Está prejudicada, pois, a 
emenda.  
Quanto aos meios de comunicação, os artigos 399, 403 e 404 já prevêem as solicitações desejadas, 
estando pois prejudicada a emenda.  
Quanto a criação de escola e o amparo técnico e financeiro dos poderes públicos, os artigos 374 e 
381 já fazem alusão respectivamente a estes assuntos. Está, pois, prejudicada a apresentação de 
emenda. 
   
   EMENDA:10065 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA  
POPULAR  
Acrescenta artigos e parágrafos ao Capítulo  
III (Da Educação e Cultura), Título IX (Da Ordem  
Social), do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, com a redação que se segue:  
Art. - A Educação nacional baseada nos ideais  
de uma democracia participativa, tem por  
finalidade o pleno e permanente desenvolvimento  
individual e social da pessoa humana, para o  
exercício consciente e livre da cidadania mediante  
uma reflexão crítica da realidade, para a  
capacitação ao trabalho e para a ação responsável  
a serviço da sociedade, apta a criar uma  
convivência solidária comprometida com a  
realização da justiça e da paz.  
Parágrafo Único. Todos têm igual direito, sem  
discriminação de qualquer ordem, a uma educação  
escolar fundamental que preencha a qualidade  
indicada neste artigo.  
Art. - É livre a criação de escolas de  
qualquer nível, uma vez satisfeitas as exigências  
legais quanto à qualidade do ensino, à habilitação  
profissional dos educadores e administradores e  
garantia a idoneidade e regularidade da  
administração escolar.  
Parágrafo Único. O amparo técnico e  
financeiro dos poderes públicos somente poderá ser  
concedido a entidades educacionais de natureza não  
lucrativa desde que estas comprovem a reaplicação  
dos excedentes do recebimento na melhoria da  
qualidade do ensino e prestem contas da gestão  
contábil à comunidade e aos órgãos públicos  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 216  

 

competentes.  
Art. - O Estado, em suas escolas, tem  
obrigação de oferecer gratuitamente a todos as  
condições necessárias de acesso a permanência na  
educação fundamental, e de garantir os recursos  
necessários àqueles grupos que se dispuserem a  
ministrar, gratuitamente, a educação escolar  
fundamental.  
§ 1o. - Tanto nas escolas do Estado como nas  
das instituições da sociedade, exige-se o  
atendimento aos padrões de qualidade nos serviços  
da educação descritos no art. (inicial).  
§ 2o.- O Estado garantirá a realização desses  
direitos através de outros programas tais como,  
transporte, alimentação, material escolar e  
assistência à saúde, cujos recursos não provenham  
da porcentagem destinada à educação geral.  
Art. -Todas as escolas, sejam da rede estatal  
ou outras, devem oferecer uma educação  
democrática:  
a) pelo seu conteúdo, nos termos do art. (inicial).  
b) pela participação responsável, cada um no  
seu nível de funções, na realização das atividades  
escolares.  
Parágrafo Único - É livre às instituições  
educacionais a opção por uma orientação religiosa  
da educação oferecida, dentro da característica  
democrática acima indicada.  
Art. - Respeitadas a opção e a confissão dos  
pais ou alunos, o ensino religioso constituirá  
componente curricular na educação de 1o. e o.  
graus das escolas estatais." 
Justificativa: 
A Assembleia Nacional Constituinte deverá estabelecer as bases de uma sociedade democrática, 
livre, pluralista, participativa, onde todos gozem de iguais direitos, sem qualquer tipo de discriminação 
e o Estado seja instrumento a serviço desta sociedade, subordinado e controlado por ela.  
Para que essa sociedade seja possível, deverá ser afirmado o direito de todos a uma educação 
fundamental de qualidade sem qualquer tipo de discriminação, assim como o pluralismo e a liberdade 
no desempenho das atividades educacionais.  
A proposta defende, ainda, o ensino religioso, como parte integrante de uma educação plena.  
AUTOR 
MAEKKEL ROSENBURG FERNANDES ÁLVARES e outros. 
(749.856 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSAVEIS. 
CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB 
ASSOCIAÇÃO DE EDUCACAO CATÓLICA DO BRASIL – AEC 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS SUPERIORES CATOLICAS – ABESC 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA POPULAR N° PE-5, de 1987 
“Cria normas relativas à educação”  
Entidades Responsáveis  
- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
- Associação de Educação Católica do Brasil 
- Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 749.856 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda 
visa a incluir, no texto constitucional, vários princípios relativos à educação, entre os quais o da 
instituição do ensino religioso como componente curricular. 
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Competindo a este Colegiado, nesta fase dos trabalhos, analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que esta, segundo informações da Secretaria, atende às exigências 
previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de 
que a Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° PE-00010-5, reservada a 
apreciação de mérito para a ocasião própria.  
Parecer:   
   A emenda popular (PE-5) subscrita por 749.856 eleitores e apresentada por três entidades 
associativas: Conferência Nacional dos bispos do Brasil, associação de Educação Católica do Brasil 
e Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas pretende incluir no texto Constitucional 
alguns princípios à educação, garantia de recursos às escolas que ministrarem gratuitamente a 
educação fundamental e a liberdade de orientação religiosa para as instituições educacionais.  
Os artigos relativos à princípios educacionais já estão contemplados nos artigos 372, 373 do atual 
Projeto de Constituição, estando pois prejudicada sua apresentação.  
Quanto a criação de escolas, o art. 374 afirma "o ensino é livre à iniciativa privada", e quanto ao 
amparo técnico e financeiro dos poderes públicos às entidades não lucrativas,  
o art. 381, I já prevê este aporte financeiro, ficando pois, prejudicado o respectivo artigo e seu 
parágrafo único.  
O art. que afirma ter o Estado obrigação de oferecer gratuitamente o ensino fundamental e garantir 
recursos aos grupos que se dispuserem a ministrar educação sem ônus, está contemplado nos 
artigos 371, 373 e 381 do Projeto de Constituição, estando pois prejudicada a sua apresentação e de 
seus parágrafos. Além de o art. 374 não prever a ingerência do Poder Público no ensino privado, 
concluindo-se que os estabelecimentos de ensino particular poderão manter-se com recursos  
próprios.  
Quanto a liberdade de orientação religiosa às escolas, encontramos nos artigos 374 e 381 referência 
ao ensino particular e às escolas confessionais, respectivamente. Está, pois, prejudicada a 
apresentação da emenda.  
Quanto ao ensino religioso obrigatório em escolas estatais, somos pela rejeição, pois o art. 376 em 
seu parágrafo único considera disciplina facultativa, o ensino religioso, atendendo o princípio 
fundamental de liberdade evocado nos artigos 371 e 372 do Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:10087 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Retirar do caput do Art. 373 do Projeto de  
Constituição a palavra "público" que passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10152 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao art. 373 item VI, acrescente-se alínea nos  
seguintes termos:  
"Quanto às escolas particulares de nível  
superior e médio que ministram Cursos de Ciências  
Contábeis e Técnicas em Contabilidade  
respectivamente, a ajuda do Poder Público  
consistirá na obrigatoriedade do fornecimento de  
todos os alimentos componentes de um escritório  
modelo." 
Justificativa: 
Os cursos de Contabilidade Superior o Médio no Brasil, tanto no âmbito do Poder Público como no 
particular, tem funcionando de modo precário e deficiente, a atualmente por falta de instalação de 
escritórios modelos, que possam suprir o ensinamento prático dessa profissão tão necessária e 
estimulante ao desenvolvimento do nosso país.  
Como é sabido a profissão que mais empresas ofereceu na área profissionalizante é exatamente a da 
Contabilidade. A dificuldade, porém, na consecução do emprego inicial reside na exigência por parte 
das empresas, da prova de experiência prática. Assim nada mais justo do que se estabelecer essa 
obrigatoriedade por parte do Poder Público, para com as escolas das comunidades mantidas pela 
“Campanha Nacional de Escola da Comunidade”.  
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:10293 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir do item II do Art. 373 o termo  
"progressivamente". 
Justificativa: 
O ensino médio é necessário: à formação dos níveis mais elevados de técnicas, importantes para o 
desenvolvimento do País, como também para formação de bases para o ensino superior. O Estado 
deve possibilitar a todos iguais oportunidade.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda. 
   
   EMENDA:10449 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 373  
O Art. 373 do Projeto de Constituição, passa  
a ter a seguinte redação:  
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Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
público, baseado nos princípios da democracia, da  
liberdade de expressão, da soberania nacional e do  
respeito aos direitos humanos efetivar-se-á  
mediante a garantia de: 
Justificativa: 
O novo texto ao Artigo 373 do Projeto de Constituição tem por finalidade ampliar e melhor explicitar o 
ensino de agora em diante no País.  
A nova redação dada ao Artigo 373 ora proposta atinge melhor, acreditamos, os objetivos tão 
reclamados pelos Senhores Constituintes na Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   O artigo 373 se refere ao dever do Estado enquanto que os artigos 371 e 372 se destinam aos 
princípios e já contêm os relacionados pelo nobre Constituinte. 
   
   EMENDA:10461 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de": 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10465 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVA EMENDADO: Artigo 373, Inciso III  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescente-se no Inciso III do Art. 373  
do Projeto de Constituição da Comissão  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 220  

 

de Sistematização a palavra "obrigatório",  
redigindo-o assim:  
Art. 373 ......................... 
III - atendimento obrigatório em creches e  
pré-escolas para crianças até 6 anos de idade. 
Justificativa: 
Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, já ensinava, há décadas, a imprescindibilidade da 
educação pré-escolar, o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagogia 
e psicologia.  
Sem a garantia obrigatória de educação pré-escolar, os Poderes Públicos continuarão deixando 
desatendidas milhões de crianças carentes, ficando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem 
mais recursos.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se enquadrar na orientação da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:10516 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta ao item IV do artigo 373, as  
letras a, b, c e d, assim redigidas:  
Art. 373.........................  
IV..................................  
a - assistência, reabilitação e reinserção na  
vida econômica e social do País;  
b - proibição de discriminação, inclusive  
quanto à admissão no trabalho ou serviço público e  
a salários;  
c - possibilidade de acesso a edifícios,  
logradouros e transportes coletivos;  
d - o disposto neste artigo aplica-se, no que  
couber, aos idosos. 
Justificativa: 
O texto é a reprodução do art. 190 da atual Carta Constitucional, tal como sugerido na malograda 
Emenda Constitucional n° 11, de 1984, com os adendos grifados.  
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitui valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:10702 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O § 2o. do Art. 373 passa a ter a seguinte redação:  
"O chefe do executivo competente pode ser  
responsabilizado por omissão mediante ação civil  
pública, se não diligenciar dentro das  
possibilidades administrativas existentes, para  
que todas as crianças em idade escolar, residentes  
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no âmbito territorial de sua competência, tenham  
direito ao ensino obrigatório fundamental e gratuito". 
Justificativa: 
A emenda acrescenta após a palavra “diligenciar” as expressões “dentro das possibilidades 
administrativas existentes” visando com isto tirar o caráter impositivo sobre uma área governamental 
em que as providencias do governante dependem dos recursos do erário público e da eficiência da 
máquina governamental respectiva. O dispositivo, tal como está vai propiciar uma série de iniciativas 
demagógicas, que prejudicarão as próprias soluções administrativas nesta área governamental.  
Parecer:   
   E assim o fizer, nunca haverá possibilidades administrativas para por em prática o objetivo deste 
dispositivo. 
   
   EMENDA:10710 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se parágrafo 3o. ao Art. 373,  
conforme segue abaixo:  
"O Poder Público organizará o sistema de  
bolsas de estudo para suprir, segundo as  
deficiências locais, o ensino fundamental  
obrigatório e gratuito da rede oficial de educação". 
Justificativa: 
O Poder Público, por mais que queira, nestes trinta anos não conseguirá alcançar o pretendido pela 
norma Constitucional proposta. Há necessidade de apoio à escola particular através dos sistemas de 
bolsas segundo as deficiências locais.  
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto continua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:11510 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
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A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11526 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 373 - alínea III  
Substitua-se a alínea III ao artigo 373 por:  
III - Atendimento gratuito, por intermédio da  
pré-escola pública ou particular, a partir dos  
cinco anos de idade. 
Justificativa: 
A Emenda procura assegurar a pré-escola gratuita, fundamental para a democratização de 
oportunidades.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar à orientação da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:11527 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373 - alínea I  
Substitua-se a alínea I do artigo 373 por:  
I - Ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, por intermédio da escola pública ou  
privada, com duração mínima de oito anos. 
Justificativa: 
A lei não deve estabelecer a idade mínima para a escola. Hoje, em quase todo o mundo, a escola 
fundamental já se inicia aos 6 anos e proximamente deverá iniciar-se aos 5 anos.  
Parecer:   
   É impossível determinar que a escola particular ofereça ensino fundamental, gratuito. Isto só é 
possível oferecer através de escolas públicas.  
Com relação a idade é permitido a matrícula a partir dos 6 anos. 
   
   EMENDA:11695 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se os parágrafos 1o. e 2o. do artigo 373. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 223  

 

Justificativa: 
É uma irrealidade pretender-se competência ao cidadão para acionar o Estado, obrigando-o a dar 
ensino gratuito em todos os níveis e, por via da consequência, responsabilizar-se o detentor da 
Chefia do Executivo por não diligenciar no sentido de obrigar a todas as crianças a frequência ao 
ensino fundamental.  
Utopia, também, tem limite.  
Parecer:   
   O parágrafo primeiro do artigo 373 prevê competência ao cidadão para acionar o Estado em caso 
de não existir o acesso ao ensino obrigatório e gratuito que é o de 1o. grau, não o ensino em todos os 
níveis como apresentou o nobre Constituinte.  
Ainda, o Parágrafo 2o. do mesmo artigo diz que o Chefe do Executivo competente diligenciará para 
que todas as crianças em idade escolar tenham direito ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
o que difere muito de dizer "obrigar a todas as crianças a frequência ao ensino fundamental". Assim  
sendo somos de parecer pela rejeição. 
   
   EMENDA:12185 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultural  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:12315 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o inciso III do art. 373 por:  
III - Atendimento gratuito, por intermédio da  
pré-escola pública ou particular, a partir dos  
quatro anos de idade, e em creches. 
Justificativa: 
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Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar à orientação da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:12316 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se o seguinte item ao art. 373;  
x) Gratuidade na escola pública ou nas  
escolas privadas do ensino superior a todos que  
provarem vocação, competência e impossibilidade  
de custear a educação. 
Justificativa: 
A emenda assegura a gratuidade àqueles que provarem vocação, capacidade e carência.  
A escola de 1° grau deve ser garantida a todos, e o ideal é que possamos estender a universalização 
da escola ao 2° grau.  
O 3° grau é reservado àqueles que provem vocação específica. Tentar estendê-la a todos, é prática 
demagógica e alienante. Apenas transmite a falsa impressão de que diplomas promovem a ascensão 
social.  
Por outro lado, os que provem vocação e competência não devem ser privados do acesso ao ensino 
superior por não disporem de recursos para financiar seus estudos.  
A emeda que propomos é democrática e assegura a todos igualdade de oportunidades.  
Parecer:   
   A gratuidade por intermédio da escola privada é uma forma de obrigar o Poder Público a comprar 
vagas ou conceder bolsas de estudo na escola particular, quando não se tem ainda a certeza de que 
os recursos financeiros disponíveis para a educação, em cada esfera administrativa, serão 
suficientes para manter até mesmo os estabelecimentos oficiais. 
   
   EMENDA:12318 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte item ao art. 373:  
x) todas as crianças carentes na fase pré-escola  
e escola, deverão receber alimentação adequada. 
Justificativa: 
É inútil desenvolvermos todo um esforço de democratização da escola fundamental, se não se 
assegurar alimentação adequada às crianças carentes. Professores sabem que esta é matéria 
pertinente quando discutimos Educação.  
As grandes taxas de repetência e evasão na escola fundamental brasileira têm a subalimentação 
como uma de suas principais causas.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao entendimento da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:12494 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
-Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373, (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:12504 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Art. 373 a seguinte redação:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
público efetivar-se-á mediante a garantia de:  
I - ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, com duração mínima de oito anos, a  
partir dos sete anos de idade, permitida a  
matrícula a partir dos seis anos, extensivo aos  
que a este não tiveram acesso na idade própria;  
II - extensão do ensino obrigatório e  
gratuito, progressivamente ao ensino médio;  
III - atendimento em creches e pré-escolas  
para crianças de zero até seis anos de idade;  
IV - educação gratuita em todos os níveis de  
ensino as portadoras de deficiência e aos  
superdotados, sempre que possível em classes  
regulares, garantida a assistência e ao  
acompanhamento especializados;  
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  
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fundamental, através de programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica.  
VIII - assistência a moradia estudantil.  
§ 1o. - O acesso ao ensino obrigatório e  
gratuito é direito público subjetivo, acionável  
contra o Estado mediante mandato de injunção.  
§ 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, residentes no  
âmbito territorial de sua competência, tenham  
direito ao ensino fundamental obrigatório e gratuito." 
Justificativa: 
Pretendemos definir com maior concisão o dever indelegável do Estado perante a Sociedade. 
Parecer:   
   A proposta intenta acrescentar, como dever do Estado, a garantia de assistência e moradia 
estudantil.  
Os dispositivos da Emenda, embora revelam o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar. 
   
   EMENDA:12512 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o inciso I do art. 373 por:  
I - Ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, por intermédio da escola pública ou  
privada, com duração mínima de oito anos. 
Justificativa: 
A lei não deve estabelecer a idade mínima para a escola. Hoje, em quase todo o mundo, a escola 
fundamental já se inicia aos 6 (seis) anos e aproximadamente deverá iniciar-se aos 5 (cinco) anos.  
O texto que estamos emendando fala, inadvertidamente, na escola fundamental “ a partir dos sete 
anos”, permitindo a matricula a partir dos seis anos, como se aí houvesse exceção, e como se esta 
fosse matéria constitucional.  
A redação que propomos, assegura a gratuidade, permitindo à lei garantir aos pais o direito de 
escolha entre a escola pública ou particular, neste caso, por intermédio de bolsas ou por outros 
processos de cooperação, usuais em todo mundo.  
Parecer:   
   A gratuidade por intermédio da escola privada é uma forma de obrigar o Poder Público a comprar 
vagas ou conceder bolsas de estudo na escola particular, quando não se tem ainda a certeza de que 
os recursos financeiros disponíveis para a educação, em cada esfera administrativa, serão 
suficientes para manter até mesmo os estabelecimentos oficiais. 
   
   EMENDA:12518 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, onde convier, no Cap. III do Título IX.  
Art. - A todos carentes que provem  
competência para estudos superiores e não tenham  
condição de custeá-los, o Estado garantirá através  
da escola pública ou privada, a gratuidade em  
nível universitário. 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é garantir o ensino superior a carentes que provem competência. A lei 
estabelecerá os processos de aferição e a forma de assistência do Estado.  
O crédito educativo, atualmente, limita-se a julgar a carência do candidato à assistência. Não basta 
ser carente para merecer o apoio público para a realização de um curso universitário. Por outro lado, 
os que tem vocação e competência não devem ser privados de continuar seus estudos por falta de 
recursos.  
Parecer:   
   O Substitutivo opta pelo ensino público gratuito, cabendo a legislação infraconstitucional dispor 
sobre possíveis formas de auxílio financeiro aos estudantes que não possam custear seus estudos. 
   
   EMENDA:12761 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 373  
Acrescente-se ao artigo 373 do Projeto de  
Constituição, o seguinte inciso:  
Art. 373 ............................ 
VIII - incentivo e proteção prioritária aos  
profissionais de nível superior e os técnicos de  
nível médio nas áreas de saúde, educação e  
agropecuária que, em seguida ao término de seus  
respectivos cursos, exerçam atividades no interior  
do País. 
Justificativa: 
O objetivo da presente emenda é deixar explícito na Constituição que incumbe ao Estado incentivar e 
proteger os profissionais de nível superior e técnicos de nível médio, nas áreas de saúde, educação e 
agropecuária, que terminando seus cursos resolvam contribuir com o desenvolvimento do País, 
desempenhando atividades no interior, onde se faz necessária a presença constante desses 
profissionais.  
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:12807 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III do art. 373 a seguinte redação:  
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Art. 373 - ..................................  
"III - atendimento gratuito e obrigatório em  
creches e pré-escola para crianças até seis anos  
de idade". 
Justificativa: 
Educação é dever do Estado desde o nascimento da criança. A obrigatoriedade de creches e pré-
escolas para crianças até seis anos de idade, vem fortalecer o conceito da educação no Brasil, 
reparando uma grande injustiça, principalmente com as camadas mais carentes da população, que 
não têm condições financeiras para manterem seus filhos numa creche ou pré-escola particulares. Se 
a lei garante direitos iguais para todos, a educação não pode ser uma exceção.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, já está incorporado ao Projeto. 
   
   EMENDA:13130 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber, no Título IX,  
Capítulo III, no Projeto de Constituição o  
seguinte dispositivo:  
"Art. O ensino será ministrado gratuitamente  
nos diferentes graus pelos Poderes Públicos,  
observada a prioridade, no nível superior, para os  
alunos comprovadamente carentes de recursos  
financeiros." 
Justificativa: 
Muito se vem falando que “o maior patrimônio de uma Nação é o seu povo, e maior patrimônio de um 
povo são as suas crianças jovens”. 
Dentro deste espírito, a consciência dos legisladores constituintes não pode esquecer a educação da 
juventude, como um direito inalienável da cidadania, como instrumento de mobilidade social e 
desenvolvimento nacional, constituindo assim inegável responsabilidade do Governo e da 
comunidade.  
É preciso que a nova Carta Magna consagre a educação como direito básico da pessoa humana, e 
determine a criação de condições que possibilitem a cada brasileiro desempenhar plenamente as 
suas funções no desenvolvimento pessoal, social e nacional.  
A educação constitui inegável responsabilidade social, demandando um amplo esforço de 
cooperação entre Governo e comunidades. Para tanto, é preciso acionar o Estado para dele se obter 
a prestação positiva da educação, prever o futuro e os rumos da sociedade, através da emancipação 
progressiva do homem brasileiro.  
Nenhuma política de educação será efetiva se deixar de contemplar a sua democratização, a 
igualdade para todos o que só ocorrerá quando, além de compulsório e gratuito, o ensino for também 
de boa qualidade. 
Quando todos os jovens brasileiros, sobretudo aqueles em situações sociais adversas, tiverem 
assunto nos bancos escolares de todos os graus de ensino, poderemos gritar ao mundo que somos 
realmente uma Pátria livre, soberana, fraterna e socialmente justa.  
Parecer:   
   A Emenda, embora revele o elevado descortino do proponente poderá figurar mais 
adequadamente, de acordo com tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária e 
complementar. 
   
   EMENDA:13293 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IX, CAPÍTULO III  
ARTIGO 373, INCISO V  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 373, inciso V:  
Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
público efetivar-se a mediante a garantia de:  
I - .......................... 
II - ......................... 
III - ........................ 
IV - ........................ 
V - Acesso aos níveis mais elevados do  
ensino, da pesquisa científica e da criação  
artística, segundo as capacidades de cada um.  
VI - ..................... 
VII - .................... 
Justificativa: 
A palavra capacidades é mais correta da capacidade, porque reflete a existência de múltiplas forças 
no indivíduo em termos de criatividade.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda. 
   
   EMENDA:13297 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de": 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:13309 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Título IX, Capítulo III  
Parágrafo 2o.  
Suprima-se o parágrafo 2o. do artigo 373, com  
a renumeração do parágrafo 1o. para parágrafo único. 
Justificativa: 
Trata-se de proposta totalmente inviável, na prática.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda. 
   
   EMENDA:13425 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Título IX, Capítulo II em  
sua seção III do seguinte artigo:  
Art. - Atendimento especializado e gratuito  
aos portadores de deficiências e aos superdotados  
em todos os níveis de ensino, com repasse de  
recursos através de convênios, para as entidades  
que suplementem a carência governamental. 
Justificativa: 
Em muitos não há o atendimento público, em outros é insuficiente e entidades particulares poderão 
suprir a carência.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se enquadrar no entendimento da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:13529 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se ao art. 373, após o Inciso no. IV,  
o Inciso no. V, renumerando-se, consequentemente,  
os incisos posteriores:  
V - Aos portadores da Síndrome de Down  
(Mongolismo) será assegurado o livre acesso às  
classes regulares, sendo mantida a escolaridade  
normal compatível com sua capacidade intelectual. 
Justificativa: 
Torna-se importante democratizar, como assim é proposto no Inciso n° I do Artigo anterior (372), o 
acesso à educação a todo indivíduo, sem quaisquer formas da discriminação.  
Dessa forma, valemo-nos de tal pressuposto para justificar a inserção de tal inciso no texto 
constitucional, uma vez que tal deficiência não compromete a capacidade intelectual do portador de 
Síndrome de Down a ponto de ele ser excluído das classes regulares. Ao contrário, os especialistas 
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concordam que a sua convivência com os demais alunos é ponto importante para o seu pleno 
desenvolvimento físico e mental.  
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:13669 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO BOUCHARDET (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Dê-se ao caput do art. 373 esta redação:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada local, a forma possível e mais conveniente.  
A obrigação do Estado e com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda. 
   
   EMENDA:13819 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Modifica o art. 373 inciso III:  
O art. 373 inciso III passará a ter a seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A gratuidade em creches e pré-escolas para todas as crianças brasileiras, até os seis anos de idade, 
é essencial para um verdadeiro compromisso do Estado para com os cidadãos nessa fase tão 
importante da vida. Vem, inclusive corroborar com o espirito do artigo, em seu todo, vez que inclui a 
gratuidade para ensino fundamental, nível médio, portadores de deficiência e superdotados.  
Não tem sentido a exclusão da gratuidade apenas nessa fase.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:13820 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
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Texto:   
   Modifica o art. 373 § VII:  
O art. 373 passará a ter a seguinte redação:  
VII - Auxílio suplementar na educação para  
criança de zero a seis anos de idade e para o  
ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
O apoio técnico e financeiro oferecido pelo Estado, incluindo a criança de zero até seis anos de 
idade, é indispensável para garantir melhores condições de sobrevivência nesta fase da vida, 
principalmente porque sua continuidade no ensino fundamental, dará maiores oportunidades na 
inserção do menor no processo educacional e profissional.  
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:13859 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 373, item VI do Projeto  
de Constituição, o seguinte:  
"Art. 373. ..................................  
VI - ..........., bem como a garantia da  
jornada de seis horas de trabalho para os alunos  
do respectivo curso. 
Justificativa: 
O rendimento dos alunos dos cursos noturnos, quando trabalhadores diuturnos, fica prejudicado pela 
jornada de 8 a 10 horas de trabalho diários.  
Mostram-se ao final do dia cansados, pois saem muitas vezes diretamente do trabalho para a escola, 
sem descanso, sem alimentação adequada e não podendo preparar as tarefas do próprio curso.  
O grande número de jovens que trabalham e estudam, é significativo. Quando pensamos que da 
população brasileira, um quinto é constituída de jovens entre 15 e 24 anos.  
Precisamos melhorar o nosso nível de escolaridade para que possamos melhorar o nosso nível de 
desenvolvimento, garantindo recursos financeiros aos jovens trabalhadores que precisam associar o 
seu rendimento ao de sua família, num esforço conjunto de sobrevivência com dignidade.  
Parecer:   
   Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar. 
   
   EMENDA:14287 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 373  
Adite-se no art. 373 do Projeto de  
Constituição do nobre Relator, o seguinte inciso VIII:  
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Art. 373 ....................................  
Inc. VIII - Manutenção de ensino  
profissionalizante de 2o. grau, adequando-o às  
necessidades da comunidade urbanas e rurais. 
Justificativa: 
O acesso a Universidade ainda é limitado às classes mais privilegiadas e o ensino fundamental não 
estimula profissionalização.  
O país necessita de recursos humanos e de tecnologia básica principalmente para o desenvolvimento 
da agricultura e da indústria. É dever do Estado providenciar a implantação de escola-oficinas, 
capacitando-as para o atendimento da crescente demanda principalmente nas áreas mais carentes.  
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:14402 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 373, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do art. 373 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O acesso à escolarização só deve ser gratuito no tocante à escola primária. A figura do mandado de 
injunção contra o Estado, sem verificação de que o aluno tem qualidades para absorver o ensino, 
seria um entupimento dos canais judiciários, sem proveito para a comunidade. A Constituição já 
prevê percentagens das receitas federais, estaduais e municipais, devendo quaisquer outras medidas 
de verificação do bom cumprimento desses dispositivos ser deixados à legislação ordinária.  
Parecer:   
   O ensino obrigatório é o do 1o. grau, e, em caso de seu descumprimento, é que é cabível o 
mandado de injunção. Entendemos que o dispositivo deva permanecer, rejeitando-se a Emeda que o 
suprime. 
   
   EMENDA:14403 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373, Inciso II.  
Dê-se ao inciso II do art. 373 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 373. .................................  
I - .......................................  
II - extensão do ensino obrigatório  
progressivamente ao ensino médio, asseguradas  
bolsas de estudo aos estudantes que satisfizerem  
aos requisitos de capacidade acadêmica e  
insuficiência de renda familiar." 
Justificativa: 
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O ensino só deve ser gratuito para os pobres, aos quais o Governo forneceria bolsas de estudo, caso 
demonstrarem capacidade acadêmico e incapacidade financeira. Os estudantes e famílias devem ser 
livres para optar entre escolas públicas e privadas. É antidemocrático dar-se tratamento igual aos 
desiguais. Hoje apenas aos estudantes ricos é dada essa opção.  
Parecer:   
   A proposta de Emenda dispõe sobre conteúdo, cujos desdobramentos jurídicos, segundo a praxe 
do Direito do Brasil, melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:14648 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. 373, seu item IV, que passa a esta forma:  
"IV - educação gratuita em todos os níveis  
aos deficientes e aos superdotados, nos termos das  
leis próprias;" 
Justificativa: 
Preferimos simplificar a texto do projeto: 
a) Evitando consignar minudências (.. “sempre que possível em classes regulares”, etc.) que não 
devem estar no texto constitucional, mas, seis, estão contidas em lei ordinária. 
b) Evitando a expressão “portadores de deficiências”: na verdade, as pessoas não portam 
deficiências, mas são deficientes. 
Parecer:   
   Sua Emenda já está plenamente contemplada neste Projeto. 
   
   EMENDA:14679 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Inciso VI do Art. 373:  
Inciso VI - Oferta obrigatória de ensino  
noturno em cada estabelecimento público, nos  
mesmos cursos e níveis em que seja oferecido  
ensino diurno. 
Justificativa: 
Todos sabemos que a imensa maioria dos jovens e adultos brasileiros, e, em grande parte até 
mesmo das crianças, depende do seu próprio trabalho para sobreviver. Organizar a oferta de 
educação pública, prevendo a sua universalização e gratuidade, sem levar em conta esse dado, é 
manter as boas intenções apenas na letra de lei.  
O ensino noturno é, na maioria das vezes, a única opção viável para quem trabalha durante o dia. A 
Constituição deve ser elaborada tendo-se em mente o “Brasil real”. E neste, a maioria não pode 
dispor do dia livre para estudar.  
Por outro lado, enquanto essa oferta noturna de educação não for erigida à condição de disposição 
Constitucional, ela não se tornará realidade.  
Parecer:   
   O item VI do artigo 373 referente a ensino noturno foi suprimido passando assim a constituir 
conteúdo de lei complementar, portanto a Emenda está prejudicada. 
   
   EMENDA:14680 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Inciso VII do Artigo 373, após a  
palavra "alimentação", a seguinte expressão:  
"... uniforme escolar..." 
Justificativa: 
É indispensável incluir, entre os auxílios suplementares à gratuidade, o uniforme escolar, cuja falta 
constitui frequentemente motivo constrangedor para a negação do acesso à sala de aula para 
milhares de crianças pobres.  
Parecer:   
   Uma Constituição não deve conter pequenos detalhes. É importante sim o uniforme escolar, mas 
esta especificação será matéria de Lei Ordinária e Complementar. 
   
   EMENDA:15490 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no capítulo referente à Educação,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, no  
Capítulo III do Título IX, onde couber:  
Art. É dever do Estado proporcionar aos  
cidadãos o ensino público e gratuito em todos os  
níveis de escolaridade, sem distinção de raça,  
sexo, idade, condição religiosa, filiação política  
ou classe social, sendo o ensino de 1o. Grau  
obrigatório a partir dos 7 anos de idade.  
§ 1o. - A lei estabelecerá sanções jurídicas  
e administrativas no caso do não cumprimento deste  
dispositivo.  
§ 2o. - É proibida a cobrança de taxas ou  
contribuições em todas as escolas públicas.  
Art. A criança brasileira tem direito à  
educação desde o nascimento, de forma a promover a  
sua cultura geral e capacitá-lo, em condições de  
iguais oportunidades, a desenvolver suas aptidões  
e sua capacidade moral e social. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Os dispositivos da Emenda já estão garantidos no Projeto 
   
   EMENDA:16031 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
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Texto:   
   Incluam-se no texto do Projeto de  
Constituição os seguintes dispositivos: nos  
Capítulos VII e III, respectivamente do Título IX,  
onde couberem:  
I - Da Família e Tutelas Especiais  
[...] 
III - Da Educação  
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  
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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.  
§ 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,  
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os recursos que lhes forem destinados, e prestarão  
contas anualmente do exercício financeiro ao  
Tribunal de Contas competentes. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda apresenta extensa sugestão no que se refere ao Título IX, da Ordem Social, abrangendo 
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:16222 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: inciso VII do artigo 373  
O Inciso VII do Artigo 373 do Projeto  
Constitucional passará a ter a seguinte redação:  
Art. 373 - ........................ 
VII - Auxílio suplementar na educação para  
crianças de zero a seis anos de idade e para o  
ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
O apoio técnico e financeiro oferecido pelo Estado, incluindo a criança de zero até seis anos de 
idade, é indispensável para garantir melhores condições de sobrevivência nesta fase de vida, 
principalmente porque sua continuidade no ensino fundamental, dará maiores oportunidades na 
inserção do menor no processo educacional e profissional.  
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:16227 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura.  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada local, a forma possível e mais conveniente.  
A obrigação do Estado e com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16293 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- o inciso VII do artigo 373 do Projeto de  
Constituição deve ter a seguinte redação:  
VII - auxílio suplementar ao aluno carente,  
através de programas de material didático-escolar,  
transporte, alimentação, assistência  
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
O auxílio suplementar deve ser concedido ao aluno carente, e não de forma generalizada ao ensino 
fundamental.  
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:16359 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 373  
Suprima-se do artigo 373, do Projeto de  
Constituição, a palavra "público", dando-lhe a  
seguinte redação:  
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não com o ensino público apenas.  
Vivemos num Estado Democrático, onde o social não se confunde com o estatal, com a atividade 
apenas pública, mas sim com a liberdade de opção, entre instituições de ensino públicas e privadas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16513 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada local, a forma possível e mais conveniente.  
A obrigação do Estado e com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16733 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX, da Ordem Social, Capítulo III, Da  
Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
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"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada local, a forma possível e mais conveniente.  
A obrigação do Estado e com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   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  
suprima-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,  
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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 da 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:17215 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373. - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada local, a forma possível e mais conveniente.  
A obrigação do Estado e com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:17322 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Alterar a redação do inciso VII e do § 2o.,  
do artigo 373 da forma como se segue:  
Art. - 373 ..................................  
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VII - Auxílio suplementar ao ensino  
fundamental, através de programas de material  
didático-escolar, alimentação, assistência médico-  
odontológico, e transporte, sendo este obrigatório  
na área rural.  
§ 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, residentes no  
âmbito territorial de sua competência, tenham  
acesso efetivo ao ensino fundamental obrigatório e  
gratuito, e ao transporte até a escola na área rural. 
Justificativa: 
O disposto no inciso I do artigo 373 do projeto de Constituição, referente ao “ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, com duração mínima de oito anos, a partir dos sete anos de idade”, já conta da 
Constituição vigente em seu artigo 176, em que se afirma que o ensino “será obrigatório dos sete aos 
catorze anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais”, sendo que estes textos não garantem, como 
de fato nunca garantiram, o acesso efetivo das crianças brasileiras à escolarização mínima de oito 
anos. Um dos principais motivos deste fracasso, e infelizmente pouco considerado em todas as 
discussões sobre política educacional, diz respeito às condições de deslocamento dos alunos, 
principalmente os moradores parte integrante do direito à educação pública e gratuita. Não basta 
haver as vagas para as crianças em idade escolar, é preciso também que elas tenham meios de 
transporte acessíveis até a escola. Assim sendo, o chefe do executivo deve responsabilizar-se pela 
garantia de disponibilidade de vagas, mas também, dentro do proposto aqui no novo inciso VII do 
artigo 373, pela existência de meios adequados de transporte para que as crianças tenham acesso 
efetivo à escola.  
Esta emenda foi elaborada com base no parecer do especialista em transporte e educação rural, o 
engenheiro e sociólogo Eduardo Alcântara de Vasconcelos.  
Parecer:   
   Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino dos proponentes, poderão figurar 
mais adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária 
e complementar. 
   
   EMENDA:17358 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 373  
Inclua-se o inciso VIII, ao art. 373, que  
terá a seguinte redação:  
VIII - Extensão da gratuidade do ensino  
superior, progressivamente, para atender a todos  
quanto optarem pelo ensino público superior. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O ensino público superior já é gratuito e, em nosso entender, essa gratuidade deverá permanecer 
conforme o critério de seleção e não de opção por parte do aluno. 
   
   EMENDA:17362 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 373, inciso IV  
Suprima-se o inciso IV do art. 373,  
renumerando-se os demais incisos. 
Justificativa: 
Constitui discriminação à população brasileira como um todo. O ensino público e gratuito em todos os 
níveis deve ser direito de todos e não privilégio de poucos. 
Parecer:   
   O dispositivo a que se refere a Emenda foi amplamente discutido nas fases anteriores, 
representando a vontade da maioria.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:17363 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Inciso V do art. 373  
Suprima-se o inciso V do art. 373,  
renumerando-se os demais incisos. 
Justificativa: 
A instituição da meritocracia no sistema de ensino de nosso país será responsável pela cristalização 
do status quo na medida em que o acesso ao ensino superior será considerado segundo a 
capacidade de cada um.  
Estando a capacidade ligada ao acesso, ao ensino de boa qualidade nos níveis anteriores, tal norma 
reveste-se de forte conteúdo elitista e antidemocrático.  
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos da justificação da Emenda. 
   
   EMENDA:17445 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 373, inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 373, do  
Capítulo III da Educação e da Cultural, que  
passará a ter a seguinte redação:  
Inciso VII - auxílio suplementar na educação  
para crianças de zero até seis anos de idade e  
para o ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
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Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro tenha 
uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no 
processo educacional.  
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:17446 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   MANUTENÇÃO do disposto no artigo 372, IV,  
complementado pelo artigo 373, II 
Justificativa: 
Ambos os dispositivos garantem o princípio geral da gratuidade do ensino público em todos os níveis, 
particularizando a sua extensão obrigatória ao ensino médio oficial.  
Parecer:   
   Parte do dispositivo, na redação substitutiva do relator, foi eliminada, sendo a Emenda acolhida 
apenas parcialmente. 
   
   EMENDA:17456 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 373 o seguinte item:  
Item VIII - "A União terá um prazo de dois  
anos para que o ensino de 1o. e 2o. graus seja  
ministrado em dois turnos, com um mínimo de oito  
horas de permanência do aluno na escola". 
Justificativa: 
Justifica-se, desse modo, a sugestão de que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e 
os Municípios aplicarão anualmente nunca menos de trinta inteiros por cento de suas receitas para a 
manutenção e o desenvolvimento do ensino. São necessários recursos vultosos para este 
empreendimento.  
O distanciamento do desenvolvimento brasileiro dos demais países, com características semelhantes 
ao nosso, cujo desenvolvimento se apresenta em um nível dramaticamente superior, exige 
compromissos de tal seriedade que os responsáveis pela administração do país e pela elaboração da 
nova Constituição não podem, nem se devem furtar. 
Não basta o brasileiro o ensino gratuito e obrigatório até o 2° graus, pois não se pode entender por 
ensino de boa qualidade essas poucas horas em que o aluno passa na escola.  
E necessário, isto sim, um tempo de permanência na escola muito superior ao, atual, tanto quanto à 
jornada diária como pelo número de dias.  
Esta é a única maneira de recuperar parte do tempo perdido.  
A única forma de retirar das ruas milhões de crianças abandonadas. 
Concede-se um prazo de dois anos supondo-se que este um tempo suficiente para o Executivo se 
estruturar e fazer frente a tal compromisso.   
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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. 
   
   EMENDA:17457 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o item I do Art. 373 pelo seguinte:  
I - O ensino de 1o. e 2o. graus, obrigatório  
e gratuito, com duração mínima de onze anos, a  
partir dos seis anos, extensivo aos que a este não  
tiveram acesso na idade própria. 
Justificativa: 
Embora a universalização do ensino do 1° grau, com duração de oito anos, ainda seja meta distante 
das condições objetivas da Educação no Brasil, nada há que desaconselhe o agravamento das 
obrigações constitucionais do Estado, ao sugerir-se a inclusão, no texto da Lei Maior, da 
obrigatoriedade também do ensino de 2° grau para os jovens brasileiros.  
Na verdade, as proposições da Constituição, ora em gestação, visam muito mais à realidade por 
construir do que à perpetuação de distorções crônicas de nossa história educacional. As estatísticas 
mostram que tem sido insuficiente o esforço do Poder Público no desenvolvimento da educação da 
juventude, em nível de 2° grau. A própria reforma do ensino, programada pela Lei n° 5.692/71, que 
estabeleceu a profissionalização compulsória do 2° grau, fracassou precisamente pelo descaso do 
Estado para com este nível de ensino, entregue em grande parte (49%) à iniciativa particular, que 
detém – 46% (SEEC/MEC, 1985) dos estabelecimentos de todo País.  
Numa visão de educação comparada, o Brasil – 8° economia mundial – encontra-se em 77° lugar 
entre os países modernos, de acordo com indicadores educacionais da UNESCO (1984). Na França, 
na República Democrática da Alemanha, no Canadá, na Inglaterra, em Cuba, na China e nos Estados 
Unidos, o ensino de 2° grau é o nível de escolaridade obrigatória e prevalentemente pública, 
ministrada por uma escola de tempo integral para a permanência do aluno. Ora, é justamente 
pensando em termos de século XXI e de era pós-industrial, com as sofisticações tecnológicas 
possíveis hoje de vislumbrar-se na informatização de uma sociedade, como a japonesa, que se deve 
tomar a sério a preparação obrigatória dos jovens já em nível de 2° grau.  
Parecer:   
   A redação proposta implica em obrigatoriedade e gratuidade de ensino do 2o. grau, o que nem 
sempre é possível nem ao Poder Público nem ao aluno, tornando portanto, o dispositivo inaplicável. 
   
   EMENDA:17519 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373.  
Suprima-se do art. 373, do Projeto de  
Constituição, o termo:  
Público 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
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sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:17720 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, aos seguintes artigos do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 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.  
[...] 
Justificativa: 
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A presente emenda é contribuição da Associação do Magistério Municipal de Curitiba, através de 
grupo de trabalho designado para o acompanhamento da Assembleia Nacional Constituinte. A 
preocupação foi a de assegurar formas para a melhoria da qualidade do ensino, fundamentadas em 
três pontos básicos: 
a) ensino fundamental público e gratuito, com duração de nove anos (do pré-escolar à 8ª série); 
b) remuneração condigna aos profissionais da educação;  
c) responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios com relação a previsão de recursos, 
indispensável a que o objetivo proposto seja atingido.  
Os estudos foram desenvolvidos por um período de trinta dias, coordenados por uma Comissão 
democraticamente eleita pelos professores e, posteriormente, submetidos e aprovados em 
assembleia geral de classe.  
Parecer:   
   A proposição em tela apresenta extensa contribuição para o capítulo relativo à educação e cultura. 
Vários aspectos da Emenda acham-se em essência incorporados ao Substitutivo, que, com base nos 
trabalhos das Subcomissões e Comissões temáticas, assim como na contribuição individual dos 
Senhores Constituintes, procura aperfeiçoar o texto do Projeto. Deve-se observar, no entanto, que, 
embora consideremos de grande importância Emendas como a que hora examinamos, o Substitutivo 
deve levar em conta a hierarquia de normas jurídicas e necessidade de elaborar uma Constituição 
concisa. Assim buscamos sempre que possível incorporar na essência os princípios que podem 
conduzir ao enriquecimento do texto. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17752 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 373 a seguinte redação:  
I - ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, com duração mínima de oito anos;" 
Justificativa: 
Sendo a educação “um direito de todos e um dever do Estado, ” tal como enunciado no artigo 371 do 
Projeto, cabe-lhe, como está proposto, assegurar a todos o ensino fundamental, com duração mínima 
de oito anos.  
É irrelevante, a nosso ver, estabelecer faixas de idade, quando o essencial, para o aluno, é receber o 
ensino fundamental, assegurada a gratuidade desse ensino. O texto, tal como se apresenta, sugere a 
desnecessidade da fixação de limites ao admitir matrículas antes e após os sete anos de idade. Além 
disso, em face da realidade educacional do país, o próprio Estado vem oferecendo cursos supletivos 
voltados para aqueles que, embora adultos, ainda não exercitaram o direito-dever de receber o 
ensino fundamental.  
Parecer:   
   A Emenda propõe modificação na forma, não alterando o conteúdo do dispositivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17776 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se o inciso VI do Artigo 373 do  
Projeto de Constituição:  
VI - oferta de ensino noturno nas escolas  
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públicas, em todos os níveis, adequada às  
condições dos discentes, observada a qualidade do  
ensino e as situações sociais do educando; 
Justificativa: 
A inclusão do termo “nas escolas públicas” visa a coerência com o artigo e garantia do Estado 
oferecer a educação em todos os níveis e nas condições exigidas pela realidade social brasileira, 
onde muitos que não podem frequentar a escola porque garantem a subsistência da família, se vêm 
obrigados a abandonar a escola ou buscar sem condições, a escola privada.  
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:17777 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO § 2o. do Inciso  
VII do Artigo 373 do Projeto de Constituição.  
Acrescente-se ao § 2o. do Inciso VII do Art. 373 o seguinte dispositivo:  
O Chefe do Executivo competente poderá ser  
responsabilizado por omissão, mediante ação civil  
pública, se não diligenciar para que todas as  
crianças nas faixas etárias de 0 a 6 anos e de 7  
aos 14 anos, residente no âmbito territorial de  
sua competência, tenham direito à creche, ensino  
pré-escolar e fundamental obrigatório e gratuito. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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:17779 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o inciso III do artigo 373, do  
Capítulo III da Educação e da Cultura para a  
seguinte redação:  
III - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém a coerência com outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e é 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de 10 ou de mil crianças já atenderia o disposto. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, por não se conformar com a orientação predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:17909 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no art. 373 do Projeto, parágrafo com a seguinte redação:  
Parágrafo no. - As matérias sobre Direitos  
Humanos, Sinalização e Segurança do Trânsito, e  
Educação Sanitária, constituem disciplinas  
obrigatórias e curriculares das escolas oficiais  
de primeiro e segundo graus. 
Justificativa: 
Já é ponto pacífico e entendimento de que repousa na deficiência do método da EDUCAÇÃO a 
origem do subdesenvolvimento humano.  
A Educação constitui a alavanca do progresso, do bem-estar, da saúde e do desenvolvimento.  
Todas as camadas da opinião pública do Brasil estão despertadas para o gravíssimo problema do 
transito, e ninguém ignora que somos recordistas em desastres de transito, com um número de 
mortos e feridos que supera e de muitas guerras.  
Também já é do consenso geral que o desconhecimento sobre as regras de higiene e saúde agrava o 
nosso quadro nosológico, com incidência de doenças infectocontagiosas, principalmente na faixa 
etária infantil.  
Parecer:   
   As sugestões contidas na proposta da Emenda trazem alguns desdobramentos que, na tradição 
jurídica brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18138 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do artigo 373 a seguinte redação:  
Art. 373. ..................................  
I. ........................................  
II. ........................................  
III. - Internamento em creche e alimentação  
para as crianças cujas mães trabalham fora do lar  
até a idade de 4 anos, e em pré-escola, daquelas  
incluídas na faixa etária dos 4 aos 6 anos. 
Justificativa: 
Precisamos garantir, além das creches, alimentação para que as crianças sejam devidamente 
assistidas, enquanto suas mães trabalham fora do lar.  
O pré-primário é indispensável para habituar as crianças ao aprendizado e prepara-las para etapas 
seguintes, evitando, sobretudo, o contato com a rua.  
A saúde, substancia-se basicamente na alimentação e esta, é pré-condição para o aprendizado, 
razão pela qual a presente sugestão deve ser acolhida.  
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Parecer:   
   A nova redação ao item III, do art. 373, do Projeto, não contribuiu para o aperfeiçoamento do que ali 
se encontra, adequadamente, preceituado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18392 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373. O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:18396 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo III do Título IX do  
Projeto de Constituição o seguinte onde couber:  
"A lei definirá critérios objetivando a  
retribuição em serviços profissionais, por parte  
dos que tiveram sua instrução superior integral ou  
parcialmente custeada através de bolsas de estudo  
oferecida pelo Estado ou tenha se realizado em  
escola pública." 
Justificativa: 
O princípio proposto guarda consonância com a filosofia em que deve orientar sua sociedade 
solidária e distributiva.  
O mecanismo proposto constituirá em instrumento para ampliação do apoio do Estado ao ensino 
superior.  
Parecer:   
   O Substitutivo optou pelo princípio do ensino público e gratuito em todos os níveis.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:18605 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, os  
seguintes dispositivos, no Título IX:  
Art. O ensino é gratuito em todos os níveis  
de escolaridade, sem distinção de raça, sexo,  
idade, confissão religiosa, filiação política ou  
classe social, sendo o primeiro grau obrigatório a  
partir dos sete anos de idade.  
§ 1o. - A lei estabelece sanções jurídicas e  
administrativas no caso do não cumprimento desse  
dispositivo.  
§ 2o. - É proibida a cobrança de taxas ou  
contribuições em todas as escolas públicas.  
Art. A criança brasileira tem direito à  
Educação desde o nascimento, capaz de promover a  
sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de  
iguais oportunidades, desenvolver suas aptidões,  
sua capacidade moral e social.  
Art. O Estado tem o dever de proporcionar  
integralmente aos incapacitados física, mental e  
sensorial o tratamento, a educação, a habilitação,  
a reabilitação e todos os cuidados especiais  
condizentes com sua capacidade peculiar.  
[...] 
Justificativa: 
É com grata satisfação que encaminho, pela presente emenda, a proposta do V Encontro Nacional 
dos Direitos do Menor, que contou com o apoio de inúmeras assinaturas, reunidas com a colaboração 
da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), do Movimento em Defesa do Menor (MDM) e 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo (OAB-SP).  
Esta proposta preocupa-se essencialmente em ressalvar, à criança brasileira direitos e garantias em 
todos os setores da ordem econômica e social.  
Tal iniciativa se revela justa e fundada, diante da triste revelação dos números arrolados nos 
formulários em anexo, como justificação à esta iniciativa.  
Por isso, a particular menção à criança na nova Constituição, das quais depende o próprio futuro do 
País. 
Parecer:   
   A r. emenda, de característica múltipla, estará em parte atendida no Substitutivo em elaboração. 
Pela aprovação parcial. 
   
   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  
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Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social  
a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
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.  
[...] 
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 à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   
   A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da Comissão de Sistematização, e constitui 
uma contribuição valiosa à elaboração do Substitutivo, tanto que é propósito do Relator manter o 
maior número possível das sugestões aí contidas.  
Deverá ser excluída do texto, segundo consenso firmado na Comissão, toda a matéria relativa a 
legislação ordinária, razão pela qual um certo número de dispositivos não serão aproveitados.  
No que se refere à Saúde, a emenda foi acolhida na quase totalidade no Substitutivo do Relator.  
Apenas houve a retirada da expressão do Art. 201, " fundos disciplinados em leis pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios" e a transferência do parágrafo único do Art. 201 da Emenda 
para as Disposições transitórias, alterando os termos "Fundo Nacional de Seguridade" para 
"Orçamento da Seguridade Social".  
Os demais artigos e itens foram integralmente acolhidos.  
Quanto à Comunicação, decide o Relator acatar a proposta na sua íntegra, à exceção da forma 
adotada para o parágrafo 4o. do art. 221, que não impede o aproveitamento do mérito.  
Somos pela sua aprovação, no mérito, no que se refere a proteção da família, casamento civil e 
religioso, dissolução da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolhimento do menor e 
proteção dos idosos.  
Dois dispositivos são dedicados à Cultura: o primeiro reproduz texto da Constituição vigente e está, 
no mérito, presente no Projeto; o segundo está na íntegra, na Proposta do Relator. Portanto, com 
relação à Cultura, a Emenda está parcialmente atendida.  
Somos também de parecer que os dispositivos referentes às finalidades e princípios da educação, à 
cultura e financiamento merecem aprovação parcial.  
Nas áreas da Seguridade e da Assistência Social, foram aproveitados os dispositivos que norteiam a 
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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:19254 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescente-se o parágrafo  
3o. no artigo 373 com a seguinte redação.  
§ 3o. - 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, 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.  
Parecer:   
   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua 
essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   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  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 255  

 

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  
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  
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direito ao ensino fundamental obrigatório e  
gratuito, na escola pública ou, através de bolsas  
de estudos, na escola particular.  
[...] 
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:19660 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 373 - O dever do estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de": 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
A obrigação do Estado é como todo o ensino e não restritiva e discriminatoriamente com o ensino 
público apenas.  
Parecer:   
   Pela aprovação, com base nos termos da justificação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20030 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 373, inciso VII  
Altera o inciso VII do artigo 373, que  
passará a ter a seguinte redação:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 257  

 

VII - Auxilio suplementar na educação para  
crianças de zero a seis anos de idade e para o  
ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
O apoio técnico e financeiro oferecido pelo Estado, incluindo a criança de zero até seis anos de 
idade, é indispensável para garantir melhores condições de sobrevivência nesta fase de vida, 
principalmente porque sua continuidade no ensino fundamental, dará maiores oportunidades na 
inserção do menor no processo educacional e profissional.  
Parecer:   
   A Emenda é altamente meritória, tendo em vista o aumento do rendimento do pré-escolar.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20175 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VII do art. 373 do projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 373 - ................... 
VII - auxílio suplementar na educação para  
crianças de zero até seis anos de idade e para o  
ensino fundamental, através de programas de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos de idade, contribuindo assim para que o cidadão 
brasileiro tenha uma condição da sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua 
inserção no processo educacional.  
Parecer:   
   A Emenda assegura pré-requisito à melhoria do ensino.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20176 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III ao art. 373, do projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 373 - ...................... 
III - atendimento gratuito em creches e  
pré-escolas para as crianças de zero a seis anos  
de idade; 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém a coerência com os itens deste artigo, referentes ao ensino 
fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e é condição 
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para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as crianças”, sua razão é óbvia. Sem ele o atendimento 
de dez ou de mil crianças já atenderia o disposto no inciso.  
Parecer:   
   O atendimento ao pré-escolar é uma necessidade que não pode ser postergada.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20435 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: art. 373  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 373  
do Projeto de Constituição:  
"§ 2o.- O Chefe do Poder 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, recebam o  
ensino fundamental definido no item I deste artigo". 
Justificativa: 
O “direito” ao ensino fundamental deve ser garantia constitucional. O que cabe ao Chefe do Poder 
Executivo, é diligenciar para que o direito possa ser exercido por seu titular, o que implica no dever do 
Estado de colocar o ensino à disposição e até de zelar para que esse titular, menor de idade e sujeito 
a tutela paterna, não seja impedido de fazê-lo por ação, omissão ou incapacidade do pai. 
Parecer:   
   A Emenda é altruísta, mas extrapola seu objetivo, acrescentando prejulgamento.  
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 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições 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 de nossa Sociedade - a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, a 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, de 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:20695 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, no Capítulo III (Da  
Educação e Cultura), do Título IX (Da Ordem  
Social), artigo com a seguinte redação:  
"Art. - É dever do Estado prover a educação  
básica, pública e gratuita de igual qualidade,  
para todos os jovens e adultos que foram excluídos  
da escola ou a ela não tiveram acesso na idade  
própria, provendo os recursos necessários ao  
cumprimento desse dever." 
Justificativa: 
A existência hoje, no Brasil, de aproximadamente 60 milhões de brasileiros com 15 anos e mais, sem 
o 1° grau completo, incluindo-se aí cerca de 18 milhões de analfabetos, justifica o envolvimento da 
Associação dos Servidores do MOBRAL, atualmente Fundação EDUCAR – ASMOB, na defesa da 
educação de jovens e adultos no texto da futura Constituição.  
O não-atingimento da meta quantitativa estipulada para as emendas populares não impede o registro, 
junto à Comissão de Sistematização, da nossa luta pela educação básica, pública e gratuita de igual 
qualidade para todos os jovens e adultos que foram excluídos da escola ou a ela não tiveram acesso 
na idade própria, enquanto um dever do Estado.  
Ao analisarmos os fatores que contribuíram para o não-atingimento das 30 mil assinaturas, em 
movimento deflagrado a nível nacional, deparamo-nos com o estado de perplexidade dos 
funcionários da Fundação EDUCAR, diante do gradativo processo de esvaziamento do Órgão, um 
dos únicos, a nível governamental, responsável pela educação de adultos no País.  
Mas, ainda assim, continuamos acreditando ser do nosso dever dar esse testemunho, pelo 
compromisso de trabalho educativo assumido junto às camadas menos favorecidas e de luta pela 
definição de uma política de educação de jovens e adultos, a partir de uma discussão ampla e 
profunda das questões educacionais, com a participação do Estado e de toda a sociedade civil.  
Com vistas à valorização da educação de adultos, no País, consideramos essencial seja assegurado 
que: 
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- É dever do Estado a educação básica, pública e gratuita para todos os jovens e adultos que dela 
foram excluídos ou a ela não tiveram acesso; 
- A educação básica de jovens e adultos merecera um tratamento de igual qualidade ao das demais 
faixas etárias, dentro das características que lhe são próprias; e, finalmente, que 
- É dever do Estado garantir e aplicar recursos públicos estáveis para o financiamento da educação 
básica de jovens e adultos.  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MOBRAL – FUNDAÇÃO EDUCAR.  
Comissão de Sistematização 
1. Indefiro a Proposta de Emenda Popular oferecida, de acordo com as informações da Secretaria 
2. Dê-se ciência ao interessado. 
Parecer:   
   A emenda (PE-28), apresentada pelo Constituinte Nelson Carneiro, que trata da educação básica, 
pública e gratuita de igual qualidade para os jovens e adultos que não tiveram acesso à escola na 
época adequada, está prejudicada, pois o Projeto de Constituição já prevê a extensão do ensino 
fundamental "aos que não tiveram acesso na idade própria", em seu art. 373, I. 
   
   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 todos.  
§ 1o. - Cabe aos Poderes Públicos a chamada à  
escola até, no mínimo, 14 anos.  
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§ 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  
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  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 263  

 

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.  
[...] 
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 
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 
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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.  
Pela Rejeição  
12o artigo  
Prescreve a criação de mecanismos de controle democrático dos recursos destinados à educação. 
Matéria de lei ordinária.  
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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  
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  
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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 
   
   EMENDA:20727 REJEITADA 
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), do Título IX (Da Ordem Social), o  
seguinte artigo:  
"Art. - O ensino será gratuito em todos os  
níveis, em qualquer estabelecimento, para os que  
demonstrarem aproveitamento e insuficiência de  
recursos." 
Justificativa: 
Não basta garantir a gratuidade de ensino, mas é preciso assegurá-la juntamente com o direito de 
escolher o curso, a escola e o tipo de educação de interesse do aluno e da família, segundo suas 
convicções.  
Garantir apenas a gratuidade de ensino público discrimina o pobre que, sendo qual for a sua crença 
ou convicção, não terá maios de escolher uma escola particular, até mesmo nos locais onde não 
houver escola pública.  
AUTOR: ELIAS DE CARVALHO E OUTROS (40.929 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (FENEN);  
- SINDICATO DOS ESTABELECIMETNOS DE ENSINO NO ESTADO DE MINAS GERAIS (SINEPE-
MG), e 
- SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE DUQUE DE CAXIAS. 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA POPULAR N° PE-83, de 1987 
“Dispõe sobre o ensino gratuito em todos os níveis”.  
Entidades Responsáveis.  
- Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
- Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Minas Gerais 
- Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Duque de Caxias 
- Associação das Escolas Particulares de Minas Gerais. 
Relator. Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 40.929 eleitores e apresenta por entidades associativas, a presente emenda tem por 
finalidade estabelecer a gratuidade do ensino, em todos os níveis, desde que o aluno demonstre 
aproveitamento e não disponha de recursos para custear os estudos. 
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Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob o exame segundo informações de Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer e no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° 
PE-00083-1, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A presente iniciativa popular (PE-83) teve a coragem cívica de enfrentar o populismo fácil, a postura 
demagógica e o trato visivelmente ideológico ou político-partidário com que se vem equacionando, 
em prejuízo irremediável do interesse nacional, a questão do ensino "público e gratuito".  
Sob a aparente universalização e gratuidade do ensino público, na verdade se desserve à causa da 
Educação, sem resolver, em absoluto, o problema do acesso de todos à escola, nos diferentes níveis 
de ensino. Outra é a realidade que aguarda todo o alunado potencial que, a cada ano, teoricamente 
deveria encontrar vagas disponíveis nos estabelecimentos da rede pública. Destes, a sua vez, 
reivindica-se o funcionamento regular e eficiente, dotados das instalações, equipamentos, 
laboratórios, bibliotecas e demais condições físicas e materiais, além de pessoal qualificado e bem 
remunerado, para o cumprimento satisfatório de sua relevante e indeclinável missão.  
As autoridades educacionais, os especialistas e quantos se dedicam à problemática do ensino no 
País vivem e conhecem a verdadeira situação setorial. Esta experiência torna patente, em um País 
de recursos orçamentários escassos e com imensos desafios no campo social e econômico, com 
iguais ou maiores prioridades (saúde, nutrição, por exemplo), o hiato e o descompasso gigantesco 
entre a retórica fácil, inconsequente e enganadora do "ensino público e gratuito", e o quadro que  
estampa a rede escolar oficial, reconhecidamente incapaz de atender a todos os que procuram 
instrução regular e de bom nível, desde o ensino fundamental ao superior.  
As estatísticas, estudo e informações disponíveis evidenciam carências enormes em termos de 
recursos materiais e humanos, com grave repercussão sobre a qualidade do ensino, a permanência 
no sistema e tantos outros vetores para análise da matéria. Tudo isso se passa a despeito do custo 
elevado que representa a manutenção da rede oficial, mormente a de nível superior, sem nível de 
resposta, quantitativo e qualitativo, compatível com o esforço da sociedade, que arca, em última 
análise, com a provisão de verbas públicas para o respectivo custeio. Com isso, eterniza-se o 
problema do analfabetismo, da evasão escolar, da elitização do ensino universitário, da 
desqualificação do ensino de 1o. e 2o. graus, da incipiente educação pré-escolar. De tal sorte que se 
afigura um atendado contra a mesma juventude estudantil e educação apregoar-se, sob argumentos 
emocionais, com a leviandade dos trêfegos ou a afoiteza dos irresponsáveis, que o ensino deve  
ser indiscriminadamente gratuito, ou como querem outros, unicamente público e gratuito.  
Ao contrário. É preciso que se diga que todo o ensino, seja público, ou particular, deve ser pago - 
custeado por todo aquele que comprovadamente possa pagar seus estudos. Enquanto perdurar esse 
panorama socialmente cruel e injusto, em que os filhos das famílias abastadas vão, um ou mais 
vezes ao ano, desfrutar de longas e custosas vilegiaturas, no País e no exterior, a Disneyworld, p.ex., 
para, à sua volta, erguer a bandeira do ensino público e gratuito e reivindicar, inapelavelmente, a sua 
vaga na rede oficial - com muito mais possibilidades de êxito que a criança ou o jovem oriundo de 
classes sociais carentes - assistiremos na outra ponta da questão às infindáveis legiões de crianças à 
margem da instrução regular e fora das escolas, porque, sabidamente, incapazes de atender à maior 
parte da demanda em muitas localidades do território nacional, à míngua de verbas públicas para 
construir, equipar e fazer funcionar satisfatoriamente estabelecimentos escolares em número 
bastante, que pudessem acolher as sucessivas gerações que assomam à faixa de escolaridade  
obrigatória e que aspiram a prosseguir aos níveis subsequentes.  
Examine-se, em particular, o quadro geral do ensino superior oficial, a consumir verbas imensas que 
poderiam ser destinadas ao esforço prioritário junto ao ensino fundamental, sem, contudo, uma 
resposta condizente, a privilegiar, em larga medida, exatamente estudantes de classes sociais que, 
insofismavelmente, não necessitam da benesse governamental de uma formação universitária 
custeada pelo sacrifício da população em geral, enquanto milhares de outros não podem sequer  
ser atendidos no ensino de 1o. grau.  
Não. Todo o ensino deve ser pago, seja em escola pública, seja na iniciativa privada, mas com a 
contrapartida necessária e efetiva de o Estado assumir a responsabilidade de custear, mediante 
bolsas de estudo independentes de qualquer reembolso, a educação regular e completa, do 1o. ao 
4o. grau, de todo aquele que demonstrar insuficiência de recursos financeiros.  
Pela aprovação da PE-83, cujo texto deverá constar do inciso IV do art. 372 do Projeto, em lugar da 
atual redação dada ao mesmo dispositivo, adequando-se os demais artigos do capítulo relativo à 
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educação.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20736 PARCIALMENTE 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 II (Da  
Seguridade Social), Seção I (Da Saúde), Título IX  
(Da Ordem Social), o seguinte:  
Art. Dos recursos totais destinados ao setor  
saúde, o Estado estabelecerá como prioritária a  
aplicação de um maior percentual a programas de  
Assistência de Saúde Materno-infantil.  
Inclui, onde couber, no Capítulo II (Da  
Seguridade social), Seção III (Da Assistência  
Social), Título IX (Da Ordem Social), o seguinte:  
Art. - O Poder público estabelecerá, com  
caráter prioritário, programas de assistência  
integral à saúde da criança e do adolescente.  
Art. - É assegurada aos portadores de  
deficiência física, sensorial e mental a melhoria  
de sua condição social e econômica,  
particularmente mediante educação especial e  
gratuita, assistência, habilitação, reabilitação,  
inserção e reinserção na vida econômica e social  
do País e proibição de discriminação, inclusive  
quanto à admissão ao trabalho e ao serviço  
público, assim como ao salário.  
Incluir, onde couber, no Capítulo III (Da  
Educação e Cultura), Título IX (Da Ordem Social),  
o seguinte:  
Art. - O Estado garantirá gratuitamente às  
famílias que o desejarem a educação e a  
assistência às crianças de zero a seis anos, em  
instituições específicas como creches pré-escolas.  
§ 1o. - A Política Nacional de Educação,  
regulada em lei, disporá, necessariamente, sobre o  
nível pré-escolar previsto neste artigo.  
§ 2o. - Lei especial disporá sobre  
percentuais mínimo e para a educação pré-escolar.  
Art. - O ensino gratuito e de qualidade é um  
direito de todas as crianças e jovens e uma  
obrigação do Estado.  
Inclui, onde couber, no Capítulo VII (Da  
Família, do Menor e do Idoso), Título IX (Da Ordem  
Social), o seguinte:  
Art. - A lei coibirá a violência física,  
mental ou psicológica de adultos ou de  
instituições sobre a criança, garantindo-lhe sua  
integridade e estabelecerá os meios processuais  
adequados para tal fim.  
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Art. - A lei garantirá a inimputabilidade  
penal até aos 18 anos.  
Art. - Proibição de qualquer trabalho a menor  
de 14 anos, mesmo na condição de aprendiz.  
Art. - Fica instituído o Conselho Nacional da  
Criança e do Adolescente.  
Parágrafo único. - A lei regulará as  
atribuições e a formação do Conselho, a nível  
federal, estadual e municipal, assegurando a  
participação efetiva das instituições de  
atendimento à criança e ao adolescente na  
proporção de dois terços de sua composição.  
Art. - O Poder Legislativo elaborará o Código  
Nacional da Criança e do Adolescente em  
substituição do atual Código de Menores, em prazo  
não superior a dois anos.  
Art. As crianças e adolescentes em situação  
irregular, sem prejuízo da responsabilidade civil  
ou penal dos pais, terão direito a especial  
atenção e proteção da Sociedade e do Estado,  
contra todos os tipos de discriminação, opressão  
ou exploração, com total amparo, alimentação,  
educação, saúde, e afeto. 
Justificativa: 
Trata-se de princípios essenciais entre outros defendidos pela Comissão Nacional e pelas Comissões 
Estaduais Criança é Constituinte, para assegurar o cumprimento de direitos fundamentais da criança 
e do adolescente em nossa sociedade.  
No Brasil, a criança e o adolescente sofrem a violência e o desrespeito à sua dignidade de pessoa, 
sob as mais diversas formas, desde aquelas institucionalizadas pela pobreza e pela marginalização 
social e econômica, como a fome, a desnutrição, a doença e a morte prematura, a falta de um lar e 
de moradia, de espaço para brincar, de tempo e meios para viver a sua infância, a falta de creches, 
pré-escolas e escolar gratuitas, até as formas direitos de agressão física, psicológica, moral e cultural.  
A Constituição não pode ficar omissa diante desta realidade. Ela pode e deve estabelecer as 
condições e os meios para o respeito e apoio à Criança e ao Adolescente e a valorização da infância 
como fase importante, e, sob diversos aspectos descreva as da humana, consagrando princípios de 
justiça social, e não medidas paternalistas ou simplesmente compensatórias para situações de 
desigualdade social e econômica.  
AUTOR. MARCO ANTONIO ALVES DE SOUZA E OUTROS (45 972 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSAVEIS. 
- COMITÊ NACIONAL BRASILEIRO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL PARA A EFICAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR; 
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA;  
- FEDERACAO NACIONAL DE JORNALISTAS.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO: 
Emenda Popular n° 64-4, de 1987. 
“Dispõe sobre os direitos da criança e do adolescente”  
Entidades Responsáveis 
- Comitê Nacional Brasileiro da Organização para a Educação Pré-Escolar; 
- Sociedade Brasileira de Pediatria,  
- Federação Nacional de Jornalistas. 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 45.971 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda tem 
por finalidade incluir no futuro texto constitucional, regras dispositivos sobre direitos e proteção da 
criança e do adolescente.  
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado de analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e caracterizando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
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parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° 
00064-4, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A Emenda, tal como apresentada, acrescenta uma série de subsídios a serem considerados em 
legislação ordinária. Além disto, grande parte do conteúdo filosófico da proposta está contemplada 
nos diversos artigos do novo texto do Projeto  
Constitucional. 
   
   
   EMENDA:20790 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, no Capítulo III (Da  
Educação e Cultura), Título IX (Da Ordem Social),  
os seguintes dispositivos:  
"Art. - A educação é direito de todos e dever do Estado.  
§ 1o. - A Legislação do Ensino adotará as  
seguintes normas e princípios.  
I - O ensino será público e gratuito em todos os níveis.  
II - As Instituições de ensino de nível  
primário e secundário, serão totalmente públicas e  
gratuitas, Administradas pelos Estados e  
Municípios, que destinarão as verbas necessárias a  
sua manutenção.  
III - As Instituições de Ensino Superior  
serão Federais e gratuitas."  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  
- DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL  
- ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO  
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL  
- SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAXIAS DO SUL  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida,  
de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência à entidade à interessada.  
Constituinte AFONSO ARINOS  
Presidente  
CONSTITUINTE SUBSCRITO:*  
*Item V, do artigo 24, do Regimento Interno  
da Assembléia Nacional Constituinte. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda (PE-121) apresentada pelo Constituinte Nilson Gibson, que trata a "educação como 
direito de todos e dever do Estado" e estabelece as normas e princípios da legislação de ensino, já 
está contemplada nos artigos 371; 373; I; 378 e 372, IV do Projeto de Constituição, estando, pois, 
prejudicada a sua apresentação. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE O 

   
   EMENDA:20935 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 275 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 275. ..................................  
I - garantir a todos educação universal,  
pública e gratuita em todos os níveis, sendo  
obrigatório o ensino de primeiro grau." 
Justificativa: 
A educação é direito de todos e dever do Estado. É digno que conste na Nova Constituição o 
dispositivo que defina, objetiva e claramente, a responsabilidade do Estado no que se refere à 
educação, que deve ser universal, pública e gratuita em todos os níveis. A presente norma em nada 
prejudica o ensino particular, que pode perfeitamente continuar tendo o caráter que atualmente 
possui. Aqueles que podem, que são aquinhoados tem a liberdade e o direito de matricular os seus 
filhos em estabelecimentos pagos. Aliás essas entidades tem uma função sociocultural das mais 
relevantes, que precisa ser preservada. No entanto, ao Estado compete a principal responsabilidade 
de promover, democratização e desenvolver o ensino, proporcionando a todos o direito ao acesso 
aos bancos escolares, em condições adequadas de qualidade, universalidade e gratuidade, direito 
essa garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Daí a nossa proposta de norma, 
existente em todas as Constituições do mundo, que formaliza a responsabilidade do Estado de 
educar os brasileiros, sem qualquer distinção ou discriminação.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21459 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do artigo 275 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 275 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - Internamente em creche e alimentação  
para as crianças cujas mães trabalham fora do lar  
até a idade de 4 anos, e em pré-escola, daquelas  
incluídas na faixa etária dos 4 aos 6 anos. 
Justificativa: 
Precisamos garantir, além das creches, alimentação para que as crianças sejam devidamente 
assistidas, enquanto suas mães trabalham fora do lar.  
O pré-primário é indispensável para habituar as crianças ao aprendizado e prepara-las para etapas 
seguintes, evitando, sobretudo, o contato com a rua.  
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A saúde, substancia-se basicamente na alimentação e esta, é pré-condição para o aprendizado, 
razão pela qual a presente sugestão deve ser acolhida.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21496 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   
   Altere-se o artigo 275 inciso III para:  
"Assegurar a educação gratuita, em todos os  
níveis de ensino, às pessoas portadoras de  
deficiência e aos superdotados, sempre que  
possível em classes regulares, garantidas o  
acompanhamento e as técnicas especiais de ensino." 
Justificativa: 
A educação para as pessoas portadoras de deficiências e aos superdotados é uma das questões 
fundamentais para seu desenvolvimento e integração social. 
 Como não deve haver duas educações, dado que a própria Constituição diz que todos são iguais 
perante a lei, deve-se, tanto quanto possível, ministrar-se a educação, também, em classes 
regulares, complementando com apoios especiais os limites dos métodos convencionais. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21681 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação, no artigo 275, ao  
parágrafo ali exposto:  
§ - Ninguém poderá ser privado de ter acesso  
aos graus mais elevados de ensino, não  
obrigatórios, por falta de meios econômicos.  
a) - A lei disciplinará a concessão de bolsas  
de estudos, em todos os níveis de ensino, para os  
estudantes carentes. 
Justificativa: 
O ensino deve ser obrigatório dentro de uma determinada faixa etária, prevendo-se a alfabetização e 
um mínimo de conhecimentos para que o País possa contar com pessoas suficientemente 
preparadas.  
Mas, frequentemente, observa-se que pessoas de boa capacidade não têm acesso ao ensino 
superior por falta de meios econômicos para tanto. Os “cursinhos” são caros e os alunos que não 
podem pagá-los não tem condições de competitividade com aqueles que são mais bem aquinhoados 
e que, por isso mesmo, podem cursar bons colégios e frequentar os “cursinhos”. Esses acabam tendo 
melhor preparação e logram aprovação para as Faculdades governamentais, gratuitas, enquanto os 
outros têm de frequentar as escolas particulares, pagas. Muitas vezes passam no vestibular mas não 
possuem condições econômicas para pagar as mensalidades.  
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Esta proposta oferece condições democráticas para que o ensino superior, e mesmo o de segundo 
grau, possa ser frequentados por todos aqueles que demonstrarem aptidões suficientes.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda já está incorporado ao substitutivo, observadas as restrições contidas no 
Artigo 281.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21682 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se, no artigo 275, o seguinte parágrafo:  
§ - A educação permanente é direito de  
todos, nela entendida o ensino supletivo e a  
alfabetização para jovens e adultos.  
a) - A Lei Federal fixará os padrões mínimos  
de remuneração para o magistério, obedecidas as  
peculiaridades regionais. 
Justificativa: 
Todas as pessoas têm direito à educação, em todas as suas fases ou modalidades. Assim, o adulto 
ou jovem terá como exigir aulas para a sua alfabetização, do mesmo modo, poderá ter acesso aos 
cursos supletivos, se já passou da idade para frequentar as aulas das séries consideradas regulares.  
Somente através de programas maciços de educação conseguiremos ter um povo capaz de 
promover o desenvolvimento desta imensa e pujante Nação. Todo esforço nesse sentido será válido 
e a futura Carta Política deve assegurar essa prerrogativa a todo cidadão que desejar melhorar seu 
nível intelectual.  
Mas, para que não ocorram distorções, como, por exemplo, a grande demanda de alunos e a 
insuficiência de professores, é também indispensável que lei federal estabeleça os critérios de 
remuneração dos mestres, atendidas as peculiaridades regionais. Sem bons professores não teremos 
bons alunos. Com professores desinteressados pelas aulas, devido à má remuneração, jamais 
conseguiremos o engrandecimento intelectual do País.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21861 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 275  
O parágrafo único do art. 275 do  
substitutivo, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 275.......................  
Parágrafo único - O acesso ao ensino  
obrigatório e gratuito é direito público  
subjetivo, acionável contra o Estado mediante  
mandado de injunção. 
Justificativa: 
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O art. 19, inciso IV da Constituição fala em mandado de injunção e o dispositivo emendado se refere 
a mandato de injunção.  
Trata-se, evidentemente, de equivoco datilográfico. Mas, vale destacar.  
Parecer:   
   A redação do § único, do art. 275, foi alterada pelo relator, tendo sido suprimida a expressão 
questionada.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:22257 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22260 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Incluir o seguinte artigo, onde couber:  
"Art. ..... Os Poderes Públicos  
proporcionarão gratuidade de educação pré-escolar  
e de ensino de qualquer nível aos que demonstrarem  
insuficiência de recursos, mesmo quando  
matriculados em estabelecimentos não-estatais." 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
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 
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financeiros para a execução do previsto na presente Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22616 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o item I do art. 275 pelo seguinte:  
I - O ensino de 1o. e 2o. graus, obrigatório  
e gratuito, com duração mínima de onze anos, a  
partir dos seis anos, extensivo aos que a este não  
tiverem acesso na idade própria. 
Justificativa: 
Embora a universalização do ensino do 1° grau, com duração de oito anos, ainda seja meta distante 
das condições objetivas da Educação no Brasil, nada há que desaconselhe o agravamento das 
obrigações constitucionais do Estado, ao sugerir-se a inclusão, no texto da Lei Maior, da 
obrigatoriedade também do ensino de 2° grau para os jovens brasileiros.  
Na verdade, as proposições da Constituição, ora em gestação, visam muito mais à realidade por 
construir do que à perpetuação de distorções crônicas de nossa história educacional. As estatísticas 
mostram que tem sido insuficiente o esforço do Poder Público no desenvolvimento da educação da 
juventude, em nível de 2° grau. A própria reforma do ensino, proclamada pela Lei n° 5.692/71, que 
estabeleceu a profissionalização compulsória do 2° grau, fracassou precisamente pelo descaso do 
Estado para com este nível de ensino, estregue em grande parte (49%) à iniciativa particular, que 
detém – 46% (SEEC/MEC, 1985) dos estabelecimentos de todo País.  
Numa visão de educação comparada, o Brasil – 8° economia mundial – encontra-se em 77° lugar 
entre os países modernos, de acordo com indicadores educacionais da UNESCO (1984). Na França, 
na República Democrática da Alemanha, no Canadá, na Inglaterra, em Cuba, na China e nos Estados 
Unidos, o ensino de 2° grau é o nível de escolaridade obrigatória e prevalentemente pública, 
ministrada por uma escola de tempo integral para a permanência do aluno. Ora, é justamente 
pensando em termos de século XXI e de era pós-industrial, com as sofisticações tecnológicas 
possíveis hoje de vislumbrar-se na informatização de uma sociedade, como a japonesa, que se deve 
tomar a sério a preparação obrigatória dos jovens já em nível de 2° grau.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22673 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do Artigo 275 do Projeto da  
Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, com duração  
mínima de oito anos, permitida a matrícula a  
partir dos seis anos". 
Justificativa: 
A universalização do ensino fundamental de primeiro grau, obrigatório e gratuito, é meta ainda 
distante no panorama educacional brasileiro, não só devido ao pouco empenho do Estado em 
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promove-la, bem como a obstáculos, inclusive legais, que barram o acesso à escola de milhares de 
crianças.  
A Emenda visa sobretudo tornar mais específica a obrigatoriedade e gratuidade do ensino de primeiro 
grau. A duração mínima de oito anos, sem determinação rígida da faixa etária para o início e a 
conclusão do curso, é reivindicação hoje sedimentada na consciência dos educadores que lutam pela 
melhoria da escola no Brasil. E a permissão do acesso já é partir dos seis anos, vedado em alguns 
sistemas estaduais, deverá resultar em ganho inestimável para inúmeras crianças efetivamente 
prontas para o ingresso na 1ª série escolar.  
Assim, a garantia constitucional, anunciada no item I do Artigo 275, deixa de ser menos genérica, 
evitando interpretações enviesadas nos dispositivos da legislação ordinária federal e estadual.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22816 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao inciso I, do Art. 275, do  
Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 275 - Na realização da política  
educacional, cabe ao Estado:  
I - garantir o ensino público de primeiro  
grau, universal, obrigatório e gratuito; 
Justificativa: 
É imperioso que se estabeleça a responsabilidade do Estado com o ensino gratuito, a ser por ele 
ministrado e ou oferecido.  
Deverá, no entanto, ficar resguardada a atuação da iniciativa privada na realização da política 
educacional, como sendo supletiva à atuação do Estado.  
Por não dispor dos mesmos recursos assegurados ao Estado não poderá a iniciativa privada ser 
compelida, da mesma sorte que o Estado, a oferecer o ensino de 1° grau, gratuitamente.  
A redação proposta pelo Substitutivo, induz à conclusão de ser igualmente “obrigatório e gratuito” o 
ensino de primeiro grau, pelas escolas da rede privada, sobretudo diante do disposto no Parágrafo 
Único do mesmo Art. 275.  
O princípio da responsabilidade do Estado com o ensino público gratuito, encontrava-se claramente 
estabelecido no art. 373 do Projeto de Constituição aprovado anteriormente pela Comissão de 
Sistematização, tendo sido substancialmente alterado no Substitutivo do ilustre Sr. Relator.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22878 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 275, item I.  
Acrescente ao item I, do art. 275 do Projeto  
de Constituição as expressões "e segundo"  
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"preferencialmente profissionalizantes", passando  
o citado dispositivo a ter a seguinte redação:  
"garantir o ensino de primeiro e segundo  
graus, preferencialmente profissionalizantes,  
universal, obrigatório e gratuito;" 
Justificativa: 
Deve o Estado garantir a todos não somente o ensino de primeiro grau, mas, também o de segundo, 
de preferência profissionalizantes. Dar a todo brasileiro as condições mínimas de educação e de 
aprendizado de uma profissão, deve ser o objetivo maior das ações governamentais, uma vez que 
por esse caminho estar-se-á fazendo a profilaxia da marginalização.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22924 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I, do Art. 275, do  
Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 275 - Na realização da política  
educacional, cabe ao Estado:  
I - garantir o ensino público de primeiro  
grau, universal, obrigatório e gratuito; 
Justificativa: 
É imperioso que se estabeleça a responsabilidade do Estado com o ensino gratuito, a ser por ele 
ministrado e ou oferecido.  
Deverá, no entanto, ficar resguardada a atuação da iniciativa privada na realização da política 
educacional, como sendo supletiva à atuação do Estado.  
Por não dispor dos mesmos recursos assegurados ao Estado não poderá a iniciativa privada ser 
compelida, da mesma sorte que o Estado, a oferecer o ensino de 1° grau, gratuitamente.  
A redação proposta pelo Substitutivo, induz à conclusão de ser igualmente “obrigatório e gratuito” o 
ensino de primeiro grau, pelas escolas da rede privada, sobretudo diante do disposto no Parágrafo 
Único do mesmo Art. 275.  
O princípio da responsabilidade do Estado com o ensino público gratuito, encontrava-se claramente 
estabelecido no art. 373 do Projeto de Constituição aprovado anteriormente pela Comissão de 
Sistematização, tendo sido substancialmente alterado no Substitutivo do ilustre Sr. Relator.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23047 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No art. 275, acrescente-se o item:  
VI - Na administração de entidades de  
orientação, de formação profissional, cultural,  
recreativa e de assistência social dirigidas aos  
trabalhadores, é assegurada a participação  
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tripartite e paritária de governo, trabalhadores e  
empregadores. 
Justificativa: 
Com esta emenda pretende-se democratizar a administração dessas entidades, bem como as 
relações entre patrões e empregados nos conselhos e outros níveis de decisão.  
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:23091 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 275 o seguinte item:  
Item - " A União terá um prazo de dois anos  
para que o ensino de 1o. e 2o. graus seja  
ministrado em dois turnos, com um mínimo de oito  
horas de permanência do aluno na escola". 
Justificativa: 
Justifica-se, desse modo, a sugestão de que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e 
os Municípios aplicarão anualmente nunca menos de trinta inteiros por cento de suas receitas para a 
manutenção e o desenvolvimento do ensino. 
O distanciamento do desenvolvimento brasileiro dos demais países, com características semelhantes 
ao nosso, cujo desenvolvimento se apresenta em um nível dramaticamente superior, exige 
compromissos de tal seriedade que os responsáveis pela administração do país e pela elaboração da 
nova Constituição não podem, nem se devem furtar.  
Não basta ao brasileiro o ensino gratuito e obrigatório até o 2° graus, pois não se pode entender por 
ensino de boa qualidade essas poucas horas em que o aluno passa na escola.  
É necessário, isto sim, um tempo de permanência na escola muito superior ao, atual, tanto quanto à 
jornada diária como pelo número de dias.  
Esta é a única maneira de recuperar parte do tempo perdido.  
A única forma de retirar das ruas milhões de crianças abandonadas.  
Concede-se um prazo de dois anos supondo-se que este um tempo suficiente para o Executivo se 
estruturar e fazer frente a tal compromisso.  
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:23157 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
- o inciso II do artigo 275 do Substitutivo  
deve ter a seguinte redação:  
II - auxílio suplementar ao aluno carente,  
através de programas de material didático-escolar,  
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transportes, alimentação, assistência  
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
O auxílio suplementar deve ser concedido ao aluno carente, e não de forma generalizada ao ensino 
fundamental.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23271 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 275, o parágrafo 2o.  
do presente projeto de constituição, a seguinte redação:  
Art. 275. .......................... 
§ 2o. - É obrigatório o ensino desta  
Constituição nas escolas públicas e privadas, do  
1o. grau ao básico das universidades. 
Justificativa: 
O ensino obrigatório nas escolas públicas, de conformidade com a emenda ora apresentada, fará 
com que todos os brasileiros se conscientizem aos seus direitos e deveres para com o Estado e a 
sociedade cuja finalidade fará com que a Constituição seja mais amada e respeitada.  
Porque o que hoje se contempla é um verdadeiro desconhecimento de tais normas, dificultando com 
isso o acesso dos brasileiros aos seus mais sagrados direitos tutelados pelo Estado, e, em troca, 
estará preparado para reconhecer os seus deveres que também são fundamentais para a sociedade 
pluralista. Não ficando de fora deste princípio também as escolas de iniciativa privada.  
Parecer:   
   A fixação de disciplina integrante de currículo escolar não é matéria a ser tratada em texto 
constitucional, merecendo ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23277 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se item VI ao Art. 275 do  
Substitutivo com a seguinte redação:  
"VI - indissociabilidade de ensino, pesquisa,  
extensão e formação da consciência social." 
Justificativa: 
Sendo a Constituição a lei maior de um País, não se pode admitir que não procure preservar a 
indissociabilidade de ensino, pesquisa, extensão e formação de consciência social, por tratar-se de 
polo irradiador de desenvolvimento socioeconômico e de valorização da figura humana.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23281 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 275 do Substitutivo,  
renumerados esse e os demais artigos, a seguinte redação:  
"Art. 275. A educação pré-escolar é  
obrigatória no sistema educacional brasileiro". 
Justificativa: 
Não há dúvida de que a educação pré-escolar é encarada como essencial ao desenvolvimento 
infantil, sendo que a idade do público alvo exige que a escola se localize próximo local de moradia 
dos alunos.  
Os educadores são unanimes em proclamar o período preparatório como fundamental na fase inicial 
de alfabetização, sendo de ressaltar que a baixa produtividade escolar, observada, geralmente, nos 
cursos de 1° grau, evidencia-se pela falta de acompanhamento, treinamento e correção nos aspectos 
que interferem no processo de aprendizagem. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23287 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, até, do 1° grau, a ser 
proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23448 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Incluir o seguinte artigo, onde couber:  
"Art. (...) Os Poderes Públicos  
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proporcionarão gratuidade de educação pré-escolar  
e de ensino de qualquer nível aos que demonstrarem  
insuficiência de recursos, mesmo quanto  
matriculados em estabelecimentos não-estatais". 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
Parecer:   
   O Substitutivo opta pelo princípio do ensino público gratuito, devendo a obrigatoriedade e a 
gratuidade estender-se progressivamente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23451 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23510 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: item II do artigo 275  
Dê-se ao item II do Artigo 275 do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
II - prover apoio suplementar através de  
programa de material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica, a ser financiado na  
forma do artigo 259; 
Justificativa: 
Estas atividades se inscrevem perfeitamente nas definidas em seguridade social, nos campos da 
saúde e assistência social, devendo, portanto, ser financiadas pelos mesmos recursos destas.  
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Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23513 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Item IV do artigo 275  
Dê-se ao item IV do Artigo 275, do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
IV - atender em creches e pré-escolas as  
crianças carentes de zero a seis anos de idade; 
Justificativa: 
Atender todas as crianças neste grupo etário, que hoje abrange 29,5 milhões de pessoas, das quais 
somente 3.2 milhões estão sendo atendidas, implicaria despesas anuais adicionais acima de Cz$ 150 
bilhões. Esse valor é 1,3 vezes o atual orçamento do MEC. O Estado deve atender a população 
carente, que seria definida em metas de incorporação gradativa, em planos plurianuais.  
Parecer:   
   O relator optou pela manutenção do texto do substitutivo por entendê-lo mais abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23521 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Incluir o seguinte artigo no Capítulo III, do  
Título IX, onde couber:  
"Art. - Os Poderes Públicos proporcionarão  
gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de  
qualquer nível aos que demonstrarem insuficiência  
de recursos, mesmo quando não matriculados em  
estabelecimentos não-estatais." 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
Parecer:   
   O Substitutivo opta pelo princípio do ensino público gratuito, devendo a obrigatoriedade e a 
gratuidade estender-se progressivamente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23631 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 275, § único.  
Suprima-se o parágrafo único do art. 275 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O acesso a escolarização só deve ser gratuito no tocante à escola primária. A figura do mandado de 
injunção contra o Estado, sem verificação de que o aluno tem qualidades para absorver o ensino, 
seria um bloqueio dos canais judiciários, sem proveito para a comunidade. A Constituição já prevê 
percentagens das receitas federais, estaduais e municipais, devendo quaisquer outras medidas de 
verificação do bom cumprimento desses dispositivos ser deixados à legislação ordinária.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23898 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUTIÇÃO -  
Substitutivo do Relator  
Acrescentar ao art. 275 o inciso VI -  
Educação e Cultura - com a seguinte redação:  
"as vagas existentes nos estabelecimentos de  
ensino superior, da rede particular qualquer que  
seja o período, serão aumentadas em 10% e  
destinadas a estudantes carentes, no modelo "bolsa  
de estudos", a critério das mantenedoras." 
Justificativa: 
As escolas privadas, da rede de ensino superior, concordam ter aumentadas as vagas, limitados pelo 
Conselho Federal de Educação, desde que sejam destinadas a alunos carentes. Ocorre, no Brasil, 
que as escolas particulares contam com espaços ociosos que podem ser ocupados. Pois bem esses 
espaços serão destinados à bolsistas, bastando que o Legislador determine, de plano, o aumento de 
vagas.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda já está incorporado ao substitutivo, observadas as restrições contidas no 
Artigo 281.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23959 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 275, o seguinte  
parágrafo, com a alínea correspondente:  
§ - O ensino médio e superior, nos  
estabelecimentos oficiais, será retribuído,  
podendo a gratuidade ocorrer, excepcionalmente,  
através de bolsas de estudo para quantos provarem  
falta ou insuficiência de recursos, regulada por lei.  
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a) - A sondagem da existência ou não de  
recursos será com base na renda familiar e o  
limite mínimo salarial de modo a que o sustento da  
família não seja prejudicado. 
Justificativa: 
Diante da realidade socioeconômica e financeira do nosso País, torna-se impossível dar educação 
gratuita, indiferenciada, a todos os brasileiros.  
Assim sendo, a educação de nível médio e superior será dada a todos que procurarem mediante 
variáveis formas de pagamento – quem pode pagar, paga no ato.  
- quem não pode pagar, assume o compromisso do pagamento, a posteriori, com o Governo, ou seja, 
quando terminar seu curso, prestará serviços profissionais, por um prazo determinado por lei, em 
local designado pelo próprio Governo.  
- ainda, o caso em que o aluno só pode pagar abaixo do valor preestabelecido. Este, também, 
assume o compromisso da complementação do pagamento, após o curso, na forma de prestação de 
serviços.  
Para o bom êxito deste sistema, necessária se faz a criação de um órgão eficiente que de fato, 
proceda a esta triagem das condições socioeconômicas dos alunos de forma correta e objetiva, sem 
protecionismo de nenhuma ordem, como também apresente formas bem elaboradas de restituição do 
pagamento através de serviços prestados.  
Com esta medida estaríamos aumentando substancialmente o contingente estudantil do País e as 
pessoas carentes teriam iguais oportunidades, no sentido de que não sofreriam a concorrência 
desleal daqueles que, podendo pagar o ensino, tomariam as vagas de quem efetivamente poderia 
estar estudando com objetivos que interessariam melhor à nacionalidade brasileira.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda já está incorporado ao substitutivo, observadas as restrições contidas no 
Artigo 281.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23991 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
Da Educação e Cultura  
Incluir o seguinte artigo, onde couber:  
"Art. .... Os Poderes Públicos proporcionarão  
gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de  
qualquer nível aos que demonstrarem insuficiência  
de recursos, mesmo quando matriculados em  
estabelecimentos não-estatais.' 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantia pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
Parecer:   
   O Substitutivo opta pelo princípio do ensino público gratuito, devendo a obrigatoriedade e a 
gratuidade estender-se progressivamente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23993 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO IX  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos.' 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   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  
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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,  
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.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24413 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 275, item I  
Art. 275 ....................................  
..................................................  
I - Garantir o ensino em todos os níveis, de  
escolaridade gratuito, obrigatório, universal e laico. 
Justificativa: 
A defesa do laicismo, como requisito de democratização do ensino, implica em não privilegiar um 
credo religioso em detrimento de outros, não confundido ainda, o laicismo com ateísmo. No estado 
Republicano não há religião oficial. 
Na medida em que se assegura o ensino laico, garante-se consequentemente, a liberdade religiosa e 
de pensamento, possibilitando a manifestação de todos os credos, mesmo os não reconhecidos 
oficialmente.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24516 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O inciso II do artigo 275 do Substitutivo do  
Relator passa a ter a seguinte redação:  
II - prover apoio suplementar ao ensino  
fundamental, através de construção de Centros  
Integrados de Ensino Público, com turno único, e  
programas de assistência gratuita ao aluno de  
material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
O inciso II, do art. 275 do substitutivo do Relator, que dispõe sobre o auxílio suplementar para 
programas assistenciais de ensino, no nosso entendimento está superficial, pois não especifica 
corretamente, como serão alocados estes recursos. Assim sendo, resolvemos apresentar esta 
Emenda, visando garantir de forma nítida e cristalina a maneira pela qual esses benefícios devam ser 
empregados.  
Como a educação primária par todos é dever fundamental do Estado Democrático com o objetivo de 
eliminar as desigualdades sociais, estimular a mobilidade e democratizar a sociedade.  
Como a educação primária para todos é deve fundamental do Estado Democrático com o objetivo de 
eliminar as desigualdades sociais, estimular a mobilidade e democratizar a sociedade.  
Nos países subdesenvolvidos, com o Brasil, onde há milhões de menores carentes, portanto 
destituídos de condições mínimas para o aprendizado. O Estado tem dever de assegurar às crianças 
a alimentação, assistência médica e odontológica e um sistema de ensino em turno único, para 
possibilitar a todas as crianças a oportunidade democrática de aprendizado.  
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Este investimento do Estado há de recuperar para o País milhões de crianças que, de outra forma, 
abandonariam os estudos nos primeiros anos e iriam, no futuro, engrossar as fileiras da 
marginalidade.  
Não basta construir escolas públicas tradicionais. As estatísticas demonstram a infrequência e o 
abandono da escola pelos menores crentes. Com o Centro Integrado de Ensino criam-se condições 
para transformar as crianças brasileiras em cidadãos úteis a Pátria.  
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:24529 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no Cap. III do Título IX  
Substitutivo do Relator o seguinte dispositivo:  
Art... A Constituição assegura o transporte  
gratuito de escolares e professores nas áreas  
rurais do País. 
Justificativa: 
A grande extensão territorial do nosso País tem sido, sem dúvida, um dos motivos que impedem o 
cumprimento de determinados dispositivos da vigente Constituição encontrando-se entre esses o 
referente ao ensino primário obrigatório nos estabelecimentos oficiais. Quando se envereda pelo 
interior do país, principalmente quando se trata de habitante nas cidades, estranha-se, assistir-se ao 
cortejo de pequenos serem malvestidos, calçando sandálias tortas o até mesmo descalços, 
caminhando, às vezes, dezenas de quilômetros, ao sol e à chuva (e também à poeira) em direção a 
uma escola.  
É, realmente, estranhável semelhante situação, pelo seu inusitado e também constrangimento que 
acarreta aos que, mesmo eventualmente, assistem àquela cena, que caracteriza uma grande injustiça 
contra as populações oprimidas das regiões interioranas do Brasil.  
Esse quadro se contrasta com outra situação também inusitada a constrangedora, que é ver-se nos 
centros urbanos os parentes de autoridades – ou elas próprias – sendo transportadas em viaturas 
oficiais, portanto com gasolina paga pelo povo, com motorista pago pelo povo, dirigindo-se a escolas 
supermercados, cabelereiros, cinemas e teatros, conforme denúncia, sistemáticas da imprensa.  
Trata-se, sem dúvida, de insólito quadro esse, que afronta os princípios democráticos do povo 
brasileiro.  
Daí é que se propugna, com muito mais razão, aliás, que o Estado assuma o transporte de escolares 
nas regiões longínquas do País, de alunos e professores, como forma de assegurar-se o 
cumprimento do dispositivo constitucional sobre a obrigatoriedade do ensino e como forma de 
democratizar mais ainda o sistema educacional brasileiro.  
Parecer:  
   Almeja-se, com a presente emenda, assegurar aos alunos e professores das escolas rurais 
transporte gratuito.  
A matéria, embora meritória, encontra-se prejudicada pelo Art. 275; II, do Substitutivo, que garante 
aos estudantes, em geral, assistência suplementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24550 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24553 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Incluir o seguinte artigo, onde couber:  
"Art. Os Poderes Públicos proporcionarão  
gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de  
qualquer nível aos que demonstrarem insuficiência  
de recursos, mesmo quando matriculados em  
estabelecimentos não-estatais." 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
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.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24580 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do art. 275 do Substitutivo  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
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"IV - atender em creches e pré-escolas às  
crianças de três a seis anos de idade". 
Justificativa: 
O aspecto jurídico do problema se configura no princípio da isonomia legal, tratando-se igualmente a 
propriedade urbana e a rural, para fins de desapropriação.  
Parecer:   
   O relator optou pela manutenção do texto do substitutivo por entendê-lo mais abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24899 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a ser 
proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24946 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDAOD - art. 275, I  
Redigir assim o inciso do art. 275:  
I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos. 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a ser 
proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25004 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Substitua-se, no art. 275 "caput" a expressão  
"ao Estado" pela expressão "ao Poder Público". 
Justificativa: 
Já ofereci emenda idêntica a outros dispositivos do Projeto. É evidente que a expressão “Estado” aí 
se acha empregada no sentido amplo, significado “Poder Público”.  
Parecer:   
   O Relator optou pela manutenção do texto do substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25005 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) Título IX - Capítulo III  
Dê-se ao inciso I do art. 275 a seguinte redação:  
"Art. 275 ..................................  
I - garantir o ensino do primeiro e segundo  
graus, universal, obrigatório e gratuito;" 
Justificativa: 
O segundo grau não pode ser esquecido nessa disposição. Parece-me evidente.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25349 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Incluir o seguinte artigo, onde couber:  
"Art. - Os Poderes Públicos proporcionarão  
gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de  
qualquer nível aos que demonstrarem insuficiência  
de recursos, mesmo quando matriculados em  
estabelecimentos não-estatais." 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
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Parecer:   
   O Substitutivo opta pelo princípio do ensino público gratuito, devendo a obrigatoriedade e a 
gratuidade estender-se progressivamente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25353 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25383 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Incluir o seguinte artigo, onde couber:  
"Art. .... Os Poderes Públicos proporcionarão  
gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de  
qualquer nível aos que demonstrarem insuficiência  
de recursos, mesmo quando matriculados em  
estabelecimentos não-estatais." 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
Parecer:   
   O Substitutivo opta pelo princípio do ensino público gratuito, devendo a obrigatoriedade e a 
gratuidade estender-se progressivamente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25386 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos". 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25403 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Incluir o seguinte artigo; onde couber:  
"Art....Os Poderes Públicos proporcionarão  
gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de  
qualquer nível aos que demonstram insuficiência de  
recursos, mesmo quando matriculados em  
estabelecimentos não-estatais." 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
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.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25407 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25906 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item IV do art. 275, a seguinte redação:  
IV - Garantir o atendimento em creches e  
pré-escolas às crianças de zero a seis anos, em  
caráter de obrigatoriedade progressiva. 
Justificativa: 
A educação pré-escolar apresenta importância crucial em termos nutricionais, sociais e, sobretudo 
educacionais. Assim, a nova lei Magna não pode deixar de lado este grupo etário, que se encontra 
num período crítico para a sua formação. Tendo em vista as proporções deste contingente 
demográfico e a dificuldade de se atender a múltiplos objetivos com recursos escassos, propomos a 
obrigatoriedade de se atender a múltiplos objetivos com recursos escassos, propomos a 
obrigatoriedade progressiva. Deste modo, como a flexibilidade da Lei Maior, poder-se-á atingir 
gradativamente a cobertura deste grupo de crianças.  
Parecer:   
   O relator optou pela manutenção do texto do substitutivo por entendê-lo mais abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26134 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 275  
Altere-se o item IV do art. 275 do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator), para a  
seguinte redação:  
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IV - atendimento gratuito e especializado em  
creches e pré-escolas para as crianças de zero a  
seis anos de idade. 
Justificativa: 
Acrescenta-se a palavra gratuito, porque a gratuidade do atendimento à criança menor de 7 anos é 
tão necessária quanto nos outros níveis, senão mais, considerando a clientela que demanda tais 
serviços. Com isso se estabelece coerência com os itens I, II e III desse artigo, que explicitam a 
gratuidade para o ensino fundamental e médio e para os deficientes e superdotados em todos os 
níveis.  
A caracterização do atendimento com especializado é necessária porque se trata de serviços de 
educação e assistência específicos, de acordo com as características da faixa etária da criança.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26165 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 275 incito IV:  
O inciso IV do art. 275 passa a ter a seguinte redação:  
IV - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas  
para as crianças de até seis anos de idade. 
Justificativa: 
A inclusão da palavra “gratuito” mantém coerência com os outros itens desse artigo, referentes ao 
ensino fundamental, à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdotados e é 
condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo “as” crianças sua razão é óbvia. Sem ele o 
atendimento de dez ou mil crianças já atenderia o dispositivo.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26175 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   O inciso IV, do art. 275 passará a ter a  
seguinte redação:  
Art. 275 ........................  
IV - atender em creches e pré-escolas às  
crianças de zero a seis anos de idade, estendendo-  
lhes os direitos previstos no inciso II deste artigo. 
Justificativa: 
Entendemos que este apoio técnico e financeiro é indispensável para a garantia da qualidade do 
atendimento à criança de zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasileiro tenha 
uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no 
processo educacional.  
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Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26235 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26480 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 275 do Substitutivo  
ao Projeto de Constituição o seguinte:  
"VI - exercer o controle da execução da  
política educacional em todos os níveis, através  
de organismos colegiados, na forma de lei  
complementar". 
Justificativa: 
A presente emenda visa simplesmente assegurar uma participação maior da sociedade na execução 
da política educacional em todos os níveis – federal, estadual e municipal.  
A participação proposta pela presente emenda abrange, inclusive, o controle da política educacional 
através de órgãos colegiados democraticamente constituídos, na forma que dispuser a lei 
complementar disciplinadora da matéria.  
Será, sem dúvida alguma, de inestimável valor a contribuição da sociedade civil para o 
aperfeiçoamento do sistema educacional brasileiro. 
Cumpre ressaltar que o mérito da presente emenda deve ser creditado ao II Encontro Nacional sobre 
o Aspecto Social da Doutrina Espirita.  
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. 
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   EMENDA:26495 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao "Caput" do Art.  
275, do substitutivo ao Projeto de Constituição,  
adequando a redação dos seus respectivos itens:  
"O dever do Estado com o ensino efetivar-se-á  
mediante a garantia de:". 
Justificativa: 
O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e 
possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir 
sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais 
conveniente.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda foi incorporado ao substitutivo, pelo Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:26558 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO III DA  
EDUCAÇÃO E CULTURA  
Incluir o seguinte artigo, onde couber:  
"Art. - Os Poderes Públicos proporcionarão  
gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de  
qualquer nível aos que demonstrarem insuficiência  
de recursos, mesmo quando matriculados em  
estabelecimentos não-estatais." 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
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.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26559 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 298  

 

TÍTULO IX DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO III DA  
EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27064 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 275 do título IX,  
capítulo III, do Substitutivo do Relator da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 275 - ..................................  
I - garantir o ensino de primeiro e segundo  
grau, universal, obrigatório e gratuito. 
Justificativa: 
Este dispositivo procura ampliar o espaço de educação obrigatória.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27360 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Item I, do Art. 275  
Inclua-se no item I do art. 275, a expressão  
"público"  
O dispositivo emendado ficará com a seguinte redação:  
art. 275 - ....................... 
I - garantir o ensino "público" de primeiro  
grau, universal, obrigatório e gratuito; 
Justificativa: 
É imperioso que se estabeleça a responsabilidade do Estado com o ensino gratuito, a ser por ele 
ministrado e ou oferecido.  
Deverá, no entanto, ficar resguardada a atuação da iniciativa privada na realização da política 
educacional, como sendo supletiva à atuação do Estado.  
Por não dispor dos mesmos recursos assegurados ao Estado não poderá a iniciativa privada ser 
compelida, da mesma sorte que o Estado, a oferecer o ensino de 1° grau, gratuitamente.  
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A redação proposta pelo Substitutivo, induz à conclusão de ser igualmente “obrigatório e gratuito” o 
ensino de 1° grau, pelas escolas da rede privada, sobretudo diante do disposto no § único do mesmo 
artigo.  
O princípio da responsabilidade do Estado com o ensino público gratuito, encontrava-se claramente 
estabelecido no art. 373 do projeto, sendo substancialmente alterado no Substitutivo do Sr. Ilustre 
Relator.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27410 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:      
Incluir inciso VI ao Art. 275  
Art. 275 - VI - Oferta de ensino técnico e  
técnico rural nas proximidades das regiões ou  
micro regiões econômicas, observadas a vocação  
econômica destas, suas singularidades culturais,  
as condições sociais e econômicas do educando e a  
qualidade do ensino. 
Justificativa: 
Várias são as regiões onde atividades econômicas não se desenvolvem e não adquirem escala de 
mercado pela falta de apoio às suas vocações e singulares culturais, sobretudo quanto a educação e 
formação profissional. A disponibilidade de ensino, com as características adequadas, 
imperiosamente estimulará o desenvolvimento destas regiões, contribuindo para a fixação do homem, 
melhoria de sua qualidade de vida, inibindo, consequentemente o processo de inchação das cidades 
brasileiras.  
Parecer:   
   O dispositivo da Emenda, embora revele o elevado descortino do proponente, poderá figurar mais 
adequadamente, de acordo com a tradição do direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária e 
complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27596 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento a insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
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Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27599 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Incluir o seguinte artigo onde couber:  
Art. Os Poderes Públicos proporcionarão  
gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de  
qualquer nível aos que demonstrarem insuficiência  
de recursos, mesmo quando matriculados em  
estabelecimentos não-estatais." 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
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.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27774 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÂO E CULTURA  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:27782 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Incluir o seguinte artigo, onde couber:  
"Art. .... Os Poderes Públicos proporcionarão  
gratuitamente de educação pré-escolar e de ensino  
de qualquer nível aos que demonstrarem  
insuficiência de recursos, mesmo quando  
matriculados em estabelecimentos não-estatais." 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
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.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28095 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao art. 275, do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, o item VI, com a seguinte redação:  
Art. 275 - ...................... 
VI - Promover o ensino profissionalizante,  
visando a formação de técnicos de nível médio, no  
sentido de ajustar a educação às reais  
necessidades do mercado de trabalho. 
Justificativa: 
O estímulo à formação de profissionais de nível superior, sem a preocupação de formar técnicos de 
nível médio, vem criando desilusões e distorções no mercado de trabalho.  
Enquanto sobram vagas para aqueles que possuam habilitação profissional de nível médio, existe 
carência de empregos para atender a grande demanda de profissionais de nível superior ou de 
jovens sem qualquer formação profissional.  
Esse desajuste entre a educação e as necessidades existentes, face ao avanço tecnológico no 
mundo moderno, é provocado exatamente pelo tipo de ensino de 2° grau que hoje é ministrado.  
A presente emenda, visa corrigir a situação acima descrita, favorecendo a harmonia entre a educação 
e a sociedade, na era dominada pela tecnologia.  
Educar para produzir. Essa é a alavanca do desenvolvimento.  
Parecer:   
   O dispositivo da Emenda, embora revele o elevado descortino do proponente, poderá figurar mais 
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adequadamente, de acordo com a tradição do direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária e 
complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28306 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 275, Capítulo III, Da  
Educação e Cultura, o § 1o. com a seguinte  
redação, renumerando-se o seguinte:  
§ 1o. - A seleção para a investidura no  
ensino superior será feita através de avaliações  
do currículos e notas; 
Justificativa: 
A Sugestão de Norma Constitucional de nossa autoria encaminhada à Comissão de Sistematização e 
não acatada, a repete: “para a investidura no ensino superior a seleção será feita através de 
avaliações dos currículos e notas”.  
A melhoria da qualidade de ensino permitirá a supressão do vestibular, tão desacreditado como 
critério de medida de capacidade intelectual a nível de conhecimento.  
Ao longo dos anos montou-se no País uma verdadeira “indústria do vestibular”, que, além de propiciar 
as incontáveis fraudes comprovadas, privilegia as classes de renda mais favorecida, em detrimento 
da capacidade intelectual, da vocação potencial e do aproveitamento escolar.  
Esta propositura visa modificar, desde os primeiros anos de escolaridade, o vício que o vestibular 
impõe às pessoas: conhecimento imediatistas, sem consistência falsa visão de cultura e inversão dos 
valores que só são adquiridos com o correr dos anos de estudos.  
A nova metodologia de ensino deverá, obrigatoriamente, preparar o educando para o terceiro grau e 
nunca submetê-lo ao aprendizado de provas de conteúdo meramente momentâneo e que na 
Universidade só acabará formando péssimos e despreparados profissionais.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28373 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação de Cultura  
Incluir o seguinte Artigo, onde couber:  
"Art. ...- Os Poderes Públicos proporcionarão  
gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de  
qualquer nível aos que demonstrarem insuficiência  
de recursos, mesmo quando matriculados em  
estabelecimentos não-estatais." 
Justificativa: 
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A educação do carente deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
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.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28520 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos:" 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28668 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Art. 275  
Acrescente-se ao artigo 275 o inciso V,  
renumerando-se o inciso V constante do Projeto de  
Constituição para VI...  
Art. 275 - Na realização da política  
educacional cabe ao Estado:  
I - ...........................  
II - ..........................  
III - .........................  
IV - ......................... 
V - assegurar regime de semi-internato no  
ensino de primeiro grau, na rede oficial;  
VI - .......................... 
Justificativa: 
Contemplado com texto semelhante no Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, o 
regime de semi-internato não está sendo assegurado no Substitutivo do Relator.  
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A educação, enquanto garantido como direito público subjetivo, deve, também, buscar meios de 
melhoria do ensino, preparando o aluno não somente para o quotidiano elementar da vida, mas para 
as elevadas pretensões do ser humano.  
A presença dos alunos do primeiro grau em mais de um turno trará enormes benefícios, não apenas 
à criança, mas à maturidade de geração 2.000, que deverá estar preparada para a realidade da 
conjuntura universal, que só se conseguirá com uma educação esmerada e intensa.  
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:28709 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do art. 275 do Substitutivo  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 275...............................  
........................................  
I - garantir que o ensino fundamental,  
custeado pelos recursos da sociedade, seja  
gratuito para todos em qualquer escola". 
Justificativa: 
A emenda que ora apresentamos aos ilustres membros da Assembleia Nacional Constituinte foi 
baseada em uma Campanha de adesões, realizada em Juiz de Fora, Minas Gerais.  
Por esta pequena amostragem que revela elevado número de adesões, acreditamos que o mesmo 
índice será atingindo-se a mesma campanha fosse realizada em todo o País.  
Em se tratando de proposta perfeitamente democrática, vez que atende com equidade aos direitos de 
todos os cidadãos, tanto dos que desejam a escola estatal como dos que preferem a escola de livre 
iniciativa, esperamos que ela seja inserida no nosso texto constitucional.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28780 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 275, TÍTULO IX,  
CAPÍTULO III  
No artigo 275 do Título IX, Capítulo III, DA  
EDUCAÇÃO E CULTURA, acrescente-se o Inciso VI:  
VI - Assegurar o princípio do pluralismo de  
aprendizagem de línguas estrangeiras modernas: 
Justificativa: 
A opção curricular pelo ensino de línguas estrangeiras modernas deve constar de previsão que as 
viabilize na legislação ulterior.  
Parecer:   
   A sugestão contida na proposta de Emenda traz alguns desdobramentos que, na tradição jurídica 
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brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29442 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Incluam-se os seguintes Incisos VI, VII e  
VIII ao Art. 275.  
"Art. 275..........................  
Inciso VI: garantir o ensino fundamental,  
obrigatório e gratuito, com duração mínima de oito  
anos, a partir dos sete anos de idade, permitida a  
matrícula a partir dos seis anos, extensivo aos  
que a este não tiveram acesso na idade própria;  
Inciso VII: promover a extensão do ensino  
obrigatório e gratuito, progressivamente ao ensino  
médio;  
Inciso VIII: assegurar a oferta de ensino  
noturno adequado às condições dos discentes,  
observada a qualidade do ensino e as situações  
sociais do educando." 
Justificativa: 
A emenda visa garantir condições mínimas possíveis para o desenvolvimento da educação nacional.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29686 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta art. ao Título IX ao Capítulo II 
(Da Ordem Social) Seção III: 
"Art......................................... 
Art. O Poder Público assegurará aos 
portadores de deficiência o acesso aos 
estabelecimentos de ensino de todos os níveis, 
promovendo a formação de professores e técnicos 
especializados na educação e reabilitação dos 
deficientes." 
Justificativa: 
Nosso anelo, nesta emenda, é especificar, desde logo, no futuro texto constitucional, o direito dos 
portadores de deficiência ao ensino. Assim como a formação de professores e técnicos 
especializados. 
A medida se nos afigura justíssima, e beneficiará milhares de deficientes brasileiros, hoje lançados na 
mais absoluta marginalidade devido à omissão de Poder Público. 
Parecer:   
   Aprovada na forma do Substitutivo. 
Pela aprovação. 
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   EMENDA:29991 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item IV, do art.  
275, do Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"garantir atendimento em creches e pré-escolas  
às crianças de zero a seis anos de idade". 
Justificativa: 
Partindo-se do princípio de que é dever do Estado a Educação em todos os níveis, sendo este um 
princípio universal, já incorporado ao Substitutivo, entendemos que se faz necessário reforçar o 
disposto no referido item, deixando claro que cabe ao Estado “garantir o atendimento” em creches e 
pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda foi incorporado ao substitutivo, pelo Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:30624 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso I, Artigo 275  
O inciso I do Artigo 275 do Substitutivo,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 275 - ........................ 
I - garantir o ensino de primeiro e segundo  
graus, universal, obrigatório e gratuito; 
Justificativa: 
A política educacional do Estado não estará completa caso não se obrigue a ministrar o ensino de 
segundo grau gratuito a todos quantos dele necessitem.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30625 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 275  
Inclua-se ao texto do Substitutivo, como  
inciso II do Artigo 275, o seguinte dispositivo,  
renumerando-se o atual inciso II e demais:  
Art. 275 - ......................... 
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II - oferecer o ensino, que será obrigatório  
dos seis aos dezesseis anos de idade, incluindo  
habilitação profissional. 
Justificativa: 
Entendemos que a nova geração deva ser assistida pelo Estado, no campo do ensino, dotando-a de 
conhecimentos básicos necessários ao desempenho de alguma atividade profissional, ainda que a 
nível de segundo grau. A sugestão aqui apresentada bem poderia ser concretizada em convênios 
com o SENAI, SENAC e outros do gênero.  
Parecer:   
   O dispositivo da Emenda, embora revele o elevado descortino do proponente, poderá figurar mais 
adequadamente, de acordo com a tradição do direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária e 
complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30721 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Inciso IV, do Artigo  
275, do Substitutivo Bernardo Cabral:  
Atender em creches e pré-escolas gratuitas as  
crianças de zero a seis anos de idade, com  
prioridade as carentes. 
Justificativa: 
Necessário se faz a inclusão da palavra “gratuita” no texto constitucional bem como a priorização das 
crianças carentes.  
Parecer:   
   O relator optou pela manutenção do texto do substitutivo por entendê-lo mais abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31242 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX, capítulo III  
Incluir no capítulo III, título IX do Projeto  
de Constituição o seguinte art. onde couber:  
Art. - Os poderes públicos proporcionarão  
gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de  
qualquer nível aos que demonstrarem insuficiências  
de recursos, mesmo quando matriculados em  
estabelecimentos não-estatais. 
Justificativa: 
A educação do carente deve ser mantida pelo Estado desde o pré-escolar, mesmo quando, por 
qualquer motivo, não puder matricular-se em escola oficial.  
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 
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financeiros para a execução do previsto na presente Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31245 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 275, Inciso I  
Substitua-se o texto do inciso I do art. 275,  
do Projeto de Constituição, pela seguinte redação:  
Art. 275 - ......................... 
I - Garantir o ensino de 1o. grau, universal,  
obrigatório e gratuito, e, nos demais níveis, a  
gratuidade para os que demonstrarem aproveitamento  
e insuficiência de recursos. 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a ser 
proporcionada pelo Estado para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31568 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 275.  
Adite-se ao art. 275 do Projeto de  
Constituição Substitutivo do Nobre Relator - o  
seguinte inciso VI:  
Art. 275 .......................  
Inc. VI - Oferta de ensino técnico rural, nas  
proximidades das regiões ou micro regiões  
econômicas observadas a vocação econômica destas  
e; suas singularidades culturais. 
Justificativa: 
Várias são as regiões onde atividades econômicas não se desenvolvem e não adquirem escala de 
mercado pela falta de apoio às suas vocações e singulares culturais, sobretudo quanto a educação e 
formação profissional. A disponibilidade de ensino, com as características adequadas, 
imperiosamente estimulará o desenvolvimento destas regiões, contribuindo para a fixação do homem, 
melhoria de sua qualidade de vida, inibindo, consequentemente o processo de inchação das cidades 
brasileiras.  
Parecer:   
   O dispositivo da Emenda, embora revele o elevado descortino do proponente, poderá figurar mais 
adequadamente, de acordo com a tradição do direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária e 
complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31569 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 309  

 

Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 275  
Adite-se ao art. 275 do Projeto de  
Constituição do Nobre Relator - Substitutivo - o  
seguinte INC. VII:  
Art. 275 ........................  
Inc. VII - Manutenção do ensino  
profissionalizante de 2o. grau, adequando-o ás  
necessidades das comunidades, urbana e rural. 
Justificativa: 
O acesso a Universidade espera-se deixar de ser limitado às classes menos privilegiadas, mas ainda 
o é, e o ensino fundamental não estimula a profissionalização.  
O País, necessita de recursos humanos e de tecnologia básica principalmente para o 
desenvolvimento da agricultura e da indústria. É dever do Estado providenciar a implantação de 
escolas-oficinas, capacitando-as para o atendimento da crescente demanda principalmente nas áreas 
mais carentes.  
Parecer:   
   A sugestão contida na proposta de Emenda do Nobre Constituinte traz alguns desdobramentos 
que, na tradição jurídica brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e 
complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31918 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 275 o seguinte inciso  
III, com renumeração dos incisos III e  
subsequentes:  
III - progressiva abertura da escola de todos  
os graus mediante a crescente utilização dos meios  
de ensino à distância. 
Justificativa: 
A esta altura do progresso humano, não se entende que uma declaração de princípios educacionais 
consagre apenas a instrução tradicional, omitindo as múltiplas formas de escola aberta pela 
crescente utilização dos meios de ensino à distância.  
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:31919 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao art. 275 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização o seguinte  
inciso VI:  
VI - Os candidatos ao ensino superior, quando  
economicamente carentes e desde habilitados, terão  
prioridade de acesso até um limite de vagas que a  
lei estabelecerá. 
Justificativa: 
O dispositivo que constitui objeto desta proposta consta do anteprojeto elaborado pela Comissão de 
Estudos Constitucionais presidida pelo jurista e Senador Afonso Arinos de Melo Franco. Constitui um 
mecanismo pelo qual se procuram reduzir os handicaps dos estudantes que concorrem a concursos 
vestibulares ou similares e, sem dispor de recursos materiais, apresentam desigualdade de 
condições. É, portanto, um mecanismo democrático, que visa assegurar isonomia em uma disputa 
frequentemente da maior importância para o futuro pessoal e profissional do estudante. O projeto 
original da Comissão previa a reserva da 50 por cento das vagas, a serem preenchidas com essa 
prioridade, mas preferimos deixar essa definição para a legislação ordinária.  
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:32173 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se inciso VI ao Artigo 275 do  
Substitutivo do Relator, com a seguinte redação:  
Artigo 275 - ................................  
..................................................  
VI - organizar, manter e apoiar o  
funcionamento de bibliotecas, arquivos, museus,  
centros de arte e de estudos e casas de cultura,  
integrados ou abertos aos sistemas de ensino e às  
comunidades. 
Justificativa: 
Cabe ao Estado na sua Política educacional garantir instrumentos capazes de levar a bom termo os 
bons propósitos da educação, como um todo. Entendemos que a Constituição não poderia deixar de 
contemplar em seus dispositivos normas incentivadoras e propulsoras do ensino. Torna-se 
necessário e obrigatório que o Estado organize a garanta o funcionamento de bibliotecas, arquivos, 
museus e outras entidades integradas ou abertos aos sistemas de ensino para a sociedade.  
Parecer:   
   A matéria é digna de tratamento pela lei ordinária e pelas políticas públicas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32786 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO III DA  
EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o inciso I do art. 275:  
"I - garantir o ensino de primeiro grau,  
universal, obrigatório e gratuito, e, nos demais  
níveis, a gratuidade para os que demonstrarem  
aproveitamento e insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
Os mais necessitados precisam ter a garantia de gratuidade nos demais níveis, além do 1° grau, a 
ser proporcionada pelo Estado, para que possam ter acesso à educação plena.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32790 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao inciso IV do artigo 275 a seguinte redação:  
IV - garantir a educação especializada e  
gratuita em instituições como creches e  
pré-escolar, às crianças de zero a seis anos de idade. 
Justificativa: 
As creches e pré-escolas são, tão somente, algumas das modalidades de garantia de educação 
especializada para as crianças de zero e seis anos. A alteração justifica-se para que os exemplos não 
se caracterizem como regra, restringindo o papel do Estado na assistência à infância.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32990 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado Art. 274  
Dê-se ao Art. 274 a seguinte redação:  
Art. 274 - O dever do Estado com a Educação  
efetivar-se-á mediante a garantia de:  
I - Ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, inclusive para aqueles que a este não  
tiveram acesso na idade própria;  
II - extensão do ensino obrigatório e  
gratuito progressivamente ao ensino médio;  
III - atendimento especializado aos  
portadores de deficiências; preferencialmente na  
rede regular de ensino;  
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IV - atendimento em creches e pré-escolas às  
crianças de zero a seis anos de idade;  
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 público noturno,  
adequada à condições sociais do educando, em todos  
os graus de ensino;  
VII - apoio suplementar ao educando através  
de programas de material didático-escolar,  
transporte, alimentação, assistência  
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica.  
§ 1o. - O acesso ao ensino obrigatório e  
gratuito e direito público subjetivo, acionável  
contra o Estado.  
§ 2o. - A autoridade pública competente  
poderá ser responsabilizada por omissão, mediante  
ação civil pública, para garantir o cumprimento da  
obrigação prevista no Inciso I desse artigo. 
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:   
   O conteúdo da emenda foi incorporado ao substitutivo, pelo Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33115 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Item IV, do Art. 275, a seguinte redação:  
"Art. 275 - ................................  
............................................  
IV - prestar atendimento gratuito e  
especializado em creches e pré-escolas às crianças  
de zero a seis anos de idade." 
Justificativa: 
Acrescente-se a palavra gratuito, porque a gratuidade do atendimento à criança menor de 7 anos é 
tão necessária quanto nos outros níveis, senão mais, considerando a clientela que demanda tais 
serviços. Com isso se estabelece coerência com os itens I, II e IV desse artigo, que explicitam a 
gratuidade para o ensino fundamental e médio e para os deficientes e superdotados em todos os 
níveis.  
A caracterização do atendimento como especializado é necessária porque se trata de serviços de 
educação e assistência específicos, de acordo com as características de faixa etária da criança.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33495 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituam-se os artigos 273 à 283, do  
Capítulo III da Educação e Cultura, pelos  
seguintes artigos:  
Art. 273 - A educação, direito de todos e  
dever do Estado, visa ao pleno desenvolvimento da  
pessoa e à formação do cidadão, para o  
aprimoramento da democracia, dos direitos humanos,  
da convivência solidária a serviço de uma  
sociedade justa e livre.  
Art. 274 - o ensino é livre à iniciativa  
privada, fiscalizado pelo Estado, a este cabendo a  
manutenção de escolas em caráter supletivo, sempre  
que a iniciativa da comunidade não se mostrar  
efetiva para o oferecimento de oportunidades, de  
acordo com a demanda local.  
Art. 275 - A educação é obrigatória aos  
jovens dos 7 aos 14 anos de idade e será dada no  
lar e na escola, cabendo sempre, aos pais ou  
responsáveis, a iniciativa de provê-la  
§ 1o. - A educação será gratuita, em todos os  
níveis, para os alunos que comprovarem capacitação  
e impossibilidade para custeá-la.  
§ 2o. - Cabe ao poder público prover os  
recursos necessários para o atendimento do  
disposto no parágrafo anterior, quer para  
manutenção de suas escolas, quer par concessão de  
bolsas, subvenções ou qualquer outra forma de  
auxílio financeiro a escolas de outra dependência  
administrativa, desde que seja, a segunda  
alternativa, comprovadamente mais econômica.  
Art. 276 - O ensino religioso, de matrícula  
facultativa, constituirá disciplina dos horários  
normais das escolas oficiais de grau primário e  
médio. 
Justificativa: 
Dentro de uma sociedade pluralista, com vários estratos sociais, de diferenciados níveis econômicos, 
mister se faz que o ensino seja não só público, como privado. Deve caber a todos, arcados os ônus 
decorrentes, o direito democrático de escolher a escola que melhor lhes aprouver, para si ou para os 
seus.  
Além do mais, cabe destacar a vantagem econômica que resulta, via de regra, da administração pela 
iniciativa privada.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33499 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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Acrescente-se o § 2o. e transforme o parágrafo  
único em parágrafo 1o. ao art. 275 do Projeto  
de Constituição.  
"§ 2o. - É dever dos pais ou responsáveis  
pelo menor em idade escolar, matriculá-lo,  
apoiá-lo e estimulá-lo na frequência do ensino  
fundamental. 
Justificativa: 
De nada adiantaria o Estado propiciar à criança a oportunidade de ensino fundamental gratuito, se 
ela, sujeita a uma tutela paterna relapsa ou obscurantista, não se interessasse pela escola ou tivesse 
dificultado pelos pais o exercício de seu direito.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33685 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescenta um item II ao artigo 275, com a  
redação abaixo, renumerando os atuais itens II para  
III, III para IV, IV para V e V para VI.  
Item II - Assegurar ao professor de 1o. e 2o.  
graus de escola mantida pelo poder público  
remuneração não inferior ao salário do professor-  
assistente da universidade oficial do Estado em  
que se situa a escola. 
Justificativa: 
A distribuição de recursos públicos de forma a garantir a universalização do ensino de 1° grau é a 
garantia maior de aprimoramento dos padrões de desempenho da sociedade e terá por consequência 
a eliminação natural do analfabetismo. Essa universalização do ensino de 1° e 2° graus, entretanto, 
não existirá se não houver remuneração condigna de seus professores, fazendo que seus salários se 
aproximem daqueles das universidades praxe salutar adotada em países avançados à semelhança 
do que ocorre em nações civilizadas – o Japão, por exemplo – que atingiram nível elevado de 
desenvolvimento graças, apenas, à qualidade de sua educação.  
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:33720 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dirija-se assim o atual art. 275, que passa a  
ser 274, acrescentando-se lhe mais um parágrafo.  
"Art. 274  
O dever do Estado com a Educação  
efetivar-se-á mediante a garantia de:  
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I - Ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, inclusive para aqueles que a este não  
tiveram acesso na idade própria;  
II - extensão do ensino obrigatório e  
gratuito progressivamente ao ensino médio;  
III - atendimento educacional especializado  
aos portadores de deficiências preferencialmente  
na rede regular de ensino;  
IV - atendimento em creches e pré-escolas às  
crianças de zero a seis anos de idade;  
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 a  
condições sociais do educando em todos os graus de  
ensino;  
VII - apoio suplementar ao educando através  
de programas de material didático-escolar,  
transporte, alimentação, assistência  
médica-odontológica, farmacêutica e psicológica. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda foi incorporado ao substitutivo, pelo Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33721 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
Nos termos do art. , do Regimento Interno da  
Assembléia Nacional Constituinte, altere-se o art.  
275, do Substitutivo do Projeto de Constituição  
para a redação seguinte:  
"Art. 275......................  
§ 1o. - O acesso ao ensino obrigatório e  
gratuito é direito público subjetivo.  
§ 2o. - O não oferecimento do ensino pelo  
Estado, ou a sua oferta irregular, acarreta  
responsabilidade das autoridades competentes.  
§ 3o. - Compete ao Estado fazer a chamada dos  
educandos em idade escolar e solicitar informações  
a seus responsáveis pelo descumprimento da  
frequência à escola, nos termos da lei": 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda foi incorporado ao substitutivo, pelo Relator.  
Pela aprovação. 
   
   
   EMENDA:34003 PARCIALMENTE APROVADA 
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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  
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.  
[...] 
Justificativa: 
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As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34493 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no substitutivo do  
Relator, o seguinte artigo no Cap. III, Título IX.  
"Art. - É dever do Estado prestar educação  
aos brasileiros, em todos os níveis, de tal modo  
que possibilite a universalização do ensino  
gratuito". 
Justificativa: 
Romper com a tradição privatista e, frequentemente, mercantilista do ensino no Brasil pode parecer 
ousadia, sobretudo quando este processo pretende ser obtido com o amparo da Lei Maior.  
Contudo, a consciência da imprescindível intervenção do Estado nos negócios da educação nacional, 
chamando-a para o leito de uma perspectiva mais democrática, vem amadurecendo nas últimas 
décadas.  
Assim, de uma educação entregue prevalentemente à iniciativa privada é hoje possível passar para 
novos postulados em favor de uma educação pública e gratuita de qualidade, em todos os níveis de 
ensino, com aplicação gradativa da rede municipal de 1° grau e da estadual do ensino de 2° grau.  
Também o funcionamento da educação superior, confiada – desde os tempos do Império – aos 
cuidados da União, deve submeter-se ao crivo das mudanças constitucionais, a fim de reverter-se o 
quadro atual de distorção, por um lado, de um ensino público gratuito frequentado sobretudo pelos 
mais abastados e, de outro, de um ensino pago, muito caro e da má qualidade, custeado pelas 
camadas mais pobres da população.  
A presente Emenda tem por objetivo estabelecer, como princípio de política educacional a ser 
traduzido em dispositivos de lei ordinária, a gratuidade do ensino como obrigação do Estado no 
desempenho de suas funções para com a educação de todos os cidadãos. Mesmo admitindo a 
atuação da iniciativa particular nesse setor eminentemente público da organização social do País, ao 
Estado cabe o disciplinamento dessas atividades que jogam com o bem comum e a vida individual 
dos cidadãos, coibindo os mais variados tipos de explorações descabidas e exorbitantes.  
Deste modo, tem-se em vista tanto a preservação do destino social dos recursos públicos com a 
qualidade do ensino, ao erigir-se em norma constitucional o princípio da universalização do acesso 
escolar, em todos os níveis, através do estímulo propiciado pela gratuidade.  
A Emenda em tela tem respaldo nas recentes campanhas em prol de uma escola pública gratuita e 
de qualidade para todos, os quais procuram vislumbrar uma saída histórica e ousada para o nosso 
subdesenvolvimento econômico e cultural.  
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.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34805 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item III do art. 275, a seguinte redação:  
"III - assegurar educação especial e gratuita  
aos portadores de deficiência e os superdotados. 
Justificativa: 
Redação aprimorada. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi incorporado ao substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34806 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do art. 275, a seguinte redação:  
"IV - Atender em creches e pré-escolas às  
crianças de até seis anos de idade." 
Justificativa: 
Redação aprimorada. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda foi incorporado ao substitutivo, pelo Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:35032 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 275 do  
Projeto de Constituição. (Substitutivo). 
Justificativa: 
Dada a obrigatoriedade do ensino de primeiro grau, universal, obrigatório e gratuito, inteiramente 
desnecessária é a disposição que determina a garantia do mandado de injunção para seu 
cumprimento.  
Ora, quem iria cumprir a decisão seria o próprio estado, trata-se, sem dúvida, de disposição inócua 
que apenas provoca o aumento desnecessário do texto constitucional.  
Parecer:   
   A redação do § único, do art. 275, foi alterada pelo relator, tendo suprimida a expressão 
questionada.  
Pela prejudicialidade. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00026 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao item VII do art. 241:  
Acrescente-se ao item VII do art. 241, o seguinte:  
"a ser financiado na forma do artigo 231". 
Justificativa: 
Estas atividades se inscrevem perfeitamente nas definidas em seguridade social, nos campos da 
saúde e assistência social, devendo, portanto, ser financiadas pelos mesmos recursos destas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a adição da expressão "a ser financiado na forma do artigo 231" ao item VII do 
artigo 241, que trata do apoio suplementar ao educando.  
O proponente justifica o acréscimo afirmando que as atividades ali mencionadas se inscrevem 
perfeitamente nas definidas em seguridade social, devendo, portanto, ser financiadas pelos mesmos 
recursos.  
O conceito de seguridade social, adotado neste Projeto de Constituição, mais amplo que o vigente, 
abrange, no entanto, somente os aspectos de saúde, previdência e assistência social - esta para a 
população carente - , sem incluir estritamente as ações de apoio suplementar ao educando, já 
financiadas por outras fontes.  
O relator vota pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00287 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE BORNHAUSEN (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 241, seus incisos e parágrafos a redação seguinte:  
Art. "Compete à União fixar diretrizes gerais  
da educação nacional, observados os seguintes  
princípios e normas:  
I - ensino fundamental obrigatório, inclusive  
para os que a este não tiverem acesso na idade  
própria, e gratuito nos estabelecimentos oficiais;  
II - ensino médio gratuito nos  
estabelecimento oficiais;  
III - Ensino superior, nos estabelecimentos  
mantidos total ou preponderantemente com recursos  
do orçamento público, gratuito para os que  
demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem  
falta ou insuficiência de recursos, conforme  
critério estabelecido em lei.  
IV - atendimento educacional especializado  
aos deficientes físicos ou mentais e aos que  
apresentam condições excepcionais de rendimento na  
aprendizagem;  
V- atendimento em creches e pré-escolas às  
crianças de zero a seis anos de idade, em  
particular as famílias de baixa renda.  
VI - garantia de iguais oportunidades de  
acesso e permanência em qualquer nível de ensino,  
mediante programas que suplementem as  
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disponibilidades da família ou do educando.  
VII - apoio suplementar ao educando nos  
estabelecimentos oficiais, através de programas  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica;  
VIII - oferta de ensino público noturno  
adequado às condições sociais do educando no  
ensino supletivo, no médio e no superior;  
IX - valorização dos profissionais de ensino,  
obedecidos padrões condignos de remuneração e  
garantindo-se em lei critérios para a implantação  
de carreira para o magistério público, com  
ingresso exclusivamente por concurso de provas e  
títulos;  
X - liberdade de comunicação de conhecimento  
no exercício do magistério;  
XI - fiscalização e avaliação da qualidade do  
ensino pelo Poder Público, com a colaboração de  
associações científicas e profissionais, tornada  
obrigatória a publicação dos resultados.  
Parágrafo Único - os recursos necessários ao  
apoio suplementar estabelecidos no inciso VII,  
poderão advir também dos previstos no art. 231, no. I e III. 
Justificativa: 
As diretrizes gerais estão na atual redação colocadas nos arts. 240 e 241. Através de outra emenda 
proposta, foram retiradas as diretrizes e princípios colocados no art. 240 e, com as necessárias 
alterações passam a ficar englobadas no texto do art. 241. 
Pelo texto proposto corrige-se a injustiça social, que mantém para ricos e pobres o ensino superior 
gratuito, indiscriminadamente nos estabelecimentos públicos. Pela nova redação o ensino gratuito é 
mantido para os que provarem falta ou insuficiência de recursos e comprovarem por seus méritos 
efetivo aproveitamento. 
Pelo inciso VI ficam garantidas as bolsas de estudos para os alunos carentes através de programas 
que atenderão fora dos estabelecimentos oficiais. 
O parágrafo único permite que o Ministério da Educação mantenha o Finsocial como fonte de suas 
rendas para atender os programas suplementares ao educando, como os da merenda e material 
didático, que têm sido tão bem-sucedidos. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para o Artigo 241, com seus incisos e parágrafos, incluindo alguns 
dos princípios do parágrafo único do Artigo 240 do texto em exame.  
O proponente justifica as alterações mostrando que o texto proposto corrige a injustiça social, que 
mantém para ricos e pobres o ensino superior gratuito, indiscriminadamente nos estabelecimentos 
públicos, sem a comprovação da falta ou insuficiência de recursos e do efetivo aproveitamento dos 
estudos. Também o parágrafo único permite que o Ministério da Educação mantenha o Finsocial 
como fonte de suas rendas para atender os programas suplementares ao educando.  
Pela rejeição, em face da aprovação da emenda coletiva No. 2P02044-5.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00377 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O inciso VII do art. 241 passa a ter a seguinte redação:  
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Art. 241 - O dever do Estado com a educação  
efetivar-se-á mediante a garantia de:  
VII - Apoio suplementar ao educando, através  
de bolsa de estudo, de programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica. 
Justificativa: 
Ao inciso VII do Art. 241 apresento a proposta de acrescer como dever do Estado o apoio ao 
educando através da bolsa de estudo, que muito representa para a efetivação da educação como 
direto da sociedade e a concretização da ação do poder público.  
Parecer:   
   A Emenda propõe o acréscimo da expressão "Bolsa de Es- tudo" ao item VII que trata do apoio 
suplementar ao educando, no artigo 241.  
O proponente justifica o adendo enfatizando que a concretização do dever do Estado no apoio ao 
educando, através da bolsa de estudo, muito representa para a efetivação da educação como direito 
da sociedade.  
O Relator vota pela aprovação da proposta, nos termos das Emendas Coletivas de Nos. 2P 01738-0, 
2P 01811-4 e 2p 02044-5.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00692 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título VIII  
Capítulo III  
Da Educação, da Cultura e do Desporto  
Acrescer ao art. 241 o seguinte inciso:  
- oferta de bolsas de estudo a nível de  
ensino de segundo e terceiros graus aos alunos que  
comprovarem insuficiência de recursos financeiros,  
aos quais é assegurada prioritariamente vagas nas  
escolas públicas. 
Justificativa: 
Nem sempre o aluno carente de recursos financeiros consegue matrícula no curso pretendido no 
Escola Pública. É preciso garantir-lhe o direito a bolsa de estudos para matrícula em 
estabelecimentos mantidos pela iniciativa privada.  
Da mesma forma é dever do Estado assegurar prioritariamente vagas aos alunos carentes de 
recursos financeiros nas escolas em qualquer nível, erradicando-se a permiciosa elitização que hoje 
se verifica.  
A aluno abonado de recursos financeiros caberá preencher as vagas excedentes nas Escolas 
Públicas ou valer-se daquelas oferecidas pela iniciativa privada.  
Parecer:   
   A Emenda propõe o acréscimo de inciso ao artigo 241, objetivando a oferta de bolsas de estudo no 
ensino de segundo e terceiros graus.  
O Proponente justifica a medida pela necessidade de garantir ao aluno carente também o direito de 
estudar em estabelecimentos mantidos pela rede privada, erradicando-se perniciosa elitização que 
hoje se verifica.  
O Relator vota pela aprovação da Emenda, nos termos da dos pela Emenda coletiva No. 1811-4  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00721 APROVADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   "Art. 241 - ........................  
III - Atendimento educacional especializado e  
gratuito aos portadores de deficiência, em todos  
os níveis de ensino." 
Justificativa: 
Volta-se aqui ao texto aprovado na Subcomissão, com a supressão das formas de deficiência, já que 
este termo, como fixado no texto final, é abrangente de todas as suas eventuais modalidades. 
A supressão da gratuidade, que ocorre no texto final aprovado na sistematização, não a pode se 
manter, tendo em vista o espírito de gratuidade que perpassa todo o Projeto. 
Provê-se educação gratuita aos aptos, física e economicamente, como não provê-la aos deficientes? 
Nesse caso, é imperativa a gratuidade, até por razões humanitárias. 
Suprime-se na proposta o termo “na rede regular de ensino”, por sua imprecisão técnica; ficou em 
seu lugar, “em todos os níveis de ensino”, mais correta, aliás como proposta na Subcomissão de 
Educação. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a inclusão da expressão "e gratuito" após o termo "especializado", bem como a 
substituição dos termos "preferencialmente na rede regular de ensino" por "em todos os níveis de 
ensino" no item III do artigo 241.  
O proponente justifica as alterações em nome do princípio de gratuidade que perpassa todo o projeto, 
além de que isso se torna imperativo até por razões humanitárias.  
O Relator acolhe as razões do proponente, votando pela aprovação da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00768 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva  
Substitua-se o item I do art. 241 pelo seguinte:  
I - O ensino de 1o. e 2o. graus, obrigatório  
e gratuito, com duração mínima de onze anos, a  
partir dos seis anos de idade, extensivo àqueles  
que não tiveram acesso à escola na idade própria,  
devendo o Estado ministrá-lo em dois turnos, com  
um mínimo de oito horas de permanência do aluno na  
escola. 
Justificativa: 
Embora a universalização do ensino do 1° grau, com duração de oito anos, ainda seja meta distante 
das condições objetivas da Educação no Brasil, nada há que desaconselhe o agravamento das 
obrigações constitucionais do Estado, ao sugerir-se a inclusão, no texto da Lei Maior, da 
obrigatoriedade também do ensino de 2° grau para os jovens brasileiros.  
Na verdade, as proposições da Constituição, ora em gestão, visam muito mais à realidade por 
constituir do que à perpetuação de disposições crônicas de nossa história educacional.  
Na França, na República Democrática da Alemanha, no Canadá, na Inglaterra, em Cuba, na China e 
nos Estados Unidos, o ensino de 2° grau é o nível de escolaridade obrigatória e prevalentemente 
pública, ministrada por uma escola de tempo integral para a permanência do aluno. Ora, é justamente 
pensando em termos de século XXI e de era pós-industrial, com as sofisticações tecnológicas 
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possíveis hoje de vislumbrar-se na informatização de uma sociedade, como a japonesa, que se deve 
tomar a sério a preparação obrigatória dos jovens já em nível de 2° grau.  
O distanciamento do desenvolvimento brasileiro dos demais países, como características 
semelhantes ao nosso, cujo desenvolvimento se apresenta em um nível dramaticamente superior, 
exige compromissos de tal seriedade que os responsáveis pela administração do país e pela 
elaboração da nova Constituição não podem, nem se devem furtar.  
Não basta ao brasileiro o ensino gratuito e obrigatório até o 2° graus, pois não se pode entender por 
ensino de boa qualidade essas poucas horas em que o aluno passa na escola.  
É necessário, isto sim, um tempo de permanência na escola muito superior ao, atual, tanto quando à 
jornada diária como pelo número de dias.  
Esta é a única maneira de recuperar parte do tempo perdido.  
A única forma de retirar das ruas milhões de crianças abandonadas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para o item I do artigo 241, com a finalidade de explicitar a 
duração mínima da obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental, bem como  
a permanência mínima diária do aluno na escola.  
A garantia do ensino fundamental, consoante estabelece o Projeto atende à realidade social.  
Embora as razões oferecidas na proposta sejam as mais louváveis e convincentes, a obrigatoriedade 
do ensino de 2o. grau não deve ser fixada pelo texto constitucional.  
O Redator vota pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01188 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização.  
Acrescente-se um novo inciso ao artigo 241;  
" - difusão e incentivo de práticas de lazer  
social, nas vizinhanças e comunidades locais da  
cidade e do campo, através de instalações e  
equipamentos mantidos e supervisionados pelo poder  
público" 
Justificativa: 
- Cabe ao poder público criar formas de lazer social para as crianças, os adolescentes, os jovens e, 
eventualmente, suas famílias. Trata-se muitas vezes de um lazer social que não é praticado dentro 
das escolas, mas que possui natureza educacional, pois promove o desenvolvimento da 
personalidade e a socialização dessas categorias de pessoas para a vida social organizada.  
A nossa cultura é pobre no que se refere ao elemento lúdico. Ora, ele é essencial para equilíbrio da 
vida e para a formação de centros de interesses coletivos que exigem conveniência, amadurecimento 
dos sentidos e da inteligência e a criação de laços de solidariedade que são essenciais para a 
percepção da pessoa, da comunidade e da Nação, como núcleos que definem a posição do ser 
humano no cosmos e na sociedade. No fundo, aparece aí uma opção crucial abandona-se o imaturo 
e o jovem aos azares dos bandos de ruas ou oferece-se a eles, em seus locais de moradia, a 
alternativa de centros de interesses que são livres mas protetivos e formativos? 
Parecer:   
   A Emenda propõe a inserção de novo inciso no artigo 241, a fim de estimular-se a difusão e o 
incentivo de práticas de lazer social.  
O proponente justifica a inovação mostrando que nossa cultura é pobre no que se refere ao elemento 
lúdico, tão essencial para o equilíbrio da vida, sobretudo quando o lazer é oferecido em centros de 
interesses próximos dos locais de moradia.  
Embora louváveis os motivos aduzidos pelo proponente para inserção da diretriz sobre difusão e 
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incentivo de práticas sociais de lazer, a matéria se adequa melhor ao corpo da legislação ordinária.  
O relator vota pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01244 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   O inciso IV do art. 241 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 241. ..................................  
............................................  
IV - Ensino pré-escolar obrigatório e  
gratuito dos quatro aos seis anos de idade e  
atendimento gratuito e obrigatório à demanda por  
creches e escolas maternais dos zero aos quatro  
anos." 
Justificativa: 
A emenda visa garantir a obrigatoriedade e a gratuidade ao atendimento pré-escolar e a 
obrigatoriedade par ao Estado de atendimento à demanda por escolas maternais.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para o inciso IV do artigo 241, estendendo a obrigatoriedade e a 
gratuidade também ao ensino pré-escolar.  
O proponente justifica esta ampliação dos deveres constitucionais do Estado para com a educação, 
em vista da atual demanda por escolas maternais.  
A prescrição constitucional de um pretendido ensino pré-escolar obrigatório poderia inviabilizar a 
necessária colaboração da família para a educação das crianças de tenra idade.  
O Relator vota pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01631 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Art. 241  
- Acrescente-se ao inciso IV a seguinte  
expressão final, e acrescente-se mais dois incisos  
ao mesmo artigo:  
IV - incluindo assistência à gestante e a  
maternidade com suplementação alimentar.  
VIII - educação gratuita de tempo integral,  
com permanência mínima de 8 horas diárias, com  
assistência alimentar, médica e odontológica.  
IX - educação suplementar com treinamento  
profissionalizante até 21 (vinte e um) anos.' 
Justificativa: 
O Brasil há de se debruçar sobre suas crianças e dar-lhes o que mais necessitam: educação e 
assistência.  
Ou fazemos isto, ou jamais chegaremos ao futuro promissor desenhado para o País.  
Não podemos continuar com milhões de crianças desassistidas e abandonadas. Agora, precisamos 
dar concretude aos enunciados gerais. É preciso encarar de frente e com responsabilidade face a sua 
dramaticidade ou não somos dignos das esperanças que nos envolvem. 
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Parecer:   
   A Emenda propõe o acréscimo da expressão "incluindo assistência à gestante e à maternidade com 
suplementação alimentar" ao inciso IV do artigo 241, ao qual se lhe acrescentariam mais dois incisos 
referentes à permanência mínima diária do aluno na escola e à educação suplementar com 
treinamento profissionalizante.  
O proponente justifica a medida afirmando que não podemos continuar com milhões de crianças 
desassistidas e abandonadas, comprometendo assim todo um futuro promissor para o país.  
As garantias oferecidas pelo projeto no artigo 241 possibilitam, sem outros adendos, a construção 
promissora do futuro do país, pela superação das situações dramáticas apontadas  
pelo proponente, com acerto e descortino.  
O Relator, no entanto, vota pela rejeição da emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01738 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLEONÂNCIO FONSECA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título VIII  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação, da Cultura e do Desporto  
Art. 241, inciso III  
Incluir no final do inciso a expressão  
"inclusive ajuda financeira", redigindo-o assim:  
"VII - apoio suplementar ao educando, através  
de programas de material didático-escolar,  
transporte, alimentação, assistência médico-  
odontológica, farmacêutica e psicológica,  
inclusive ajuda financeira." 
Justificativa: 
Não basta garantir a gratuidade de ensino público para atendimento aos carentes sendo necessários 
outros programas, inclusive de ajuda financeira, para garantia efetiva da democratização do acesso e 
permanência na escola, em todos os níveis e em qualquer lugar. 
Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Adianto que 
votarei, pela aprovação, na forma da emenda nr. 2P02044-5. 
   
   EMENDA:01810 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 241, incisos  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO  
Acrescente-se ao art. 241 do Projeto de  
Constituição (A) o seguinte inciso III,  
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renumerando-se o atual e os seguintes:  
Art. 241 ....................................  
III - gratuidade de educação pré-escolar e de  
ensino de qualquer nível aos que demonstrarem  
insuficiência de recursos, mesmo quando  
matriculados em estabelecimentos não estatais. 
Justificativa: 
A educação dos alunos carentes deve ser garantida pelo Estado desde o pré-escolar e também nos 
demais níveis, mesmo quando, por qualquer motivo, não puderem matricular-se em escola oficial, 
sem o que permaneceria letra morta o mandamento constitucional relativo ao direito da educação. 
Nunca será demais observar a inexistência de escola pública, em número suficiente, em todos os 
municípios, cidades, bairros, vilas e povoados deste imenso Brasil, assim como a impossibilidade 
fática de concretizar tal possibilidade, mesmo a médio e quiçá até a prazo razoável, o que condiciona 
o aluno carente, sem recursos para o custeio respectivo, a procurar a escola não-oficial, ou 
simplesmente, como via de regra acontece, a deixar de estudar. 
A Emenda procura corrigir tal distorção do direito de educação, que deve ser estendido a todo 
cidadão brasileiro. 
Parecer:   
   A presente Emenda visa acrescentar ao art. 241 do Projeto de Constituição (A) o seguinte inciso III,  
renumerando-se o atual e os seguintes: "gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de qualquer 
nível aos que demonstrarem insuficiência de recursos, mesmo quando matriculados em 
estabelecimentos não-estatais",  
Em sua justificação, o autor argumenta a inexistência de escola pública, em número suficiente, em 
todos os municípios, cidades, bairros, vilas e povoados do Brasil, o que condiciona o aluno carente de 
recursos financeiros a procurar a escola particular, ou deixar de estudar.  
Pelas razões que fundamentam a justificação da emenda, somos pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL  
[...] 
CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
[...] 
Art. 240. O dever do Estado com a educação efetivar-se-á mediante a garantia de: 
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a este não tiveram acesso na 
idade própria. 
II – extensão do ensino obrigatório e gratuito, progressivamente, ao ensino médio. 
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino. 
IV – atendimento em creches e pré-escolas ás crianças até seis anos de idade. 
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa cientifica e da criação artística, segundo 
a capacidade de cada um. 
VI – oferta de ensino noturno, adequado às condições do educando.  
VII – apoio suplementar ao educando no ensino fundamental, através de programas de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
Parágrafo 1º O não-oferecimento do ensino pelo Estado, ou a sua oferta irregular, importa em 
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responsabilidade da autoridade competente.  
Parágrafo 2º Compete ao Estado fazer a chamada dos educandos no ensino fundamental e zelar, 
junto aos pais ou responsáveis, pala frequência à escola. 
[...] 
 

Assinaturas  

1. Feres Nader 
2. Amaral Netto 
3. Antônio Salim Curiati 
4. José Luiz Maia  
5. Carlos Virgílio  
6. Expedito Machado  
7. Manuel Viana 
8. Luiz Marques  
9. Orlando Bezerra  
10. Furtado Leite  
11. Roberto Torres 
12. Arnaldo Faria de Sá 
13. Sólon Borges dos Reis 

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

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  

54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 
79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  
86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  
89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 
101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 
107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  

109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 
113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  
117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
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163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 
186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  
193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  

206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

Thame  
240. Jairo Carneiro 
241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 

248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 
251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  
259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  
266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 
269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 
271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  
273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  
275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir  Soares 
278. Mauro Miranda  
279. Miraldo Gomes  
280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  
285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 
Justificativa:   

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

   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do 
PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
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CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I (Emenda nº 1946-3, 
José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º (Emenda nº 
875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira Lima e outros); Art. 232 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX (Emenda nº 
1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e Emenda nº 1474-7, 
F1oriceno Paixão). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI, §§ 1º e 2º; 
Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), Parágrafo único; §§ 2º e 3º do 
Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 
1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 1795-9); § 2º do Art. 
241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 ("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 ("caput"), §§ 2º, 3º 
e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman). 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:01227 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Artigo 212. Item 4  
Suprima-se a expressão "até seis anos". 
Justificativa: 
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Por entendermos que as crianças possam ficar até mais idade com a conveniência da direção do pré-escolar.  
Parecer:   
   São nobres e corretos, os objetivos da emenda. Vemo-nos, porém, impossibilitados de aceitá-la, por motivos 
de ordem técnica legislativa.  
Sem a preposição "até", o dispositivo certamente poderia dar margem a interpretações contrárias ao propósito 
do ilustre autor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01399 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo 1o. do Art. 212 a seguinte redação:  
"§ 1 - O acesso ao ensino público  
obrigatório e gratuito é direito público subjetivo". 
Justificativa: 
A emenda objetiva eliminar a CONTRADIÇÃO da redação referido Parágrafo com as disposições e termos a 
Seção I, do Capítulo III, notadamente as do inciso IV do Art. 210 e Art. 216 e seu Parágrafo Único.  
As disposições da Seção por inteiro consagram o princípio de seu DEVER DO ESTADO proficial o ensino 
fundamental no gratuito e obrigatório. Faculta, o Art. 212, no entanto, a colaboração e participação da iniciativa 
privada no ensino, dentro de suas características e tradições próprias. A iniciativa privada sempre participou do 
ensino em caráter oneroso, mediante a compensação de seus custos operacionais pelas taxas escolares.  
Impor à iniciativa privada o DEVER de ministrar o ensino fundamental gratuito é decretar a extinção de tão 
valiosa colaboração à educação nacional.  
Os termos do Parágrafo único como norma impositiva geral, submete a seu comando, na redação do Projeto, 
não só o ensino público, coo também o privado, tornando conflitivo as demais disposições. Ademais, deve o 
texto constitucional ser escoimado de disposições conflitantes ou de possíveis interpretação contraditória, para 
poder se impor como norma de inconfundível clareza e entendimento.  
Parecer:   
   O autor propõe o acréscimo da palavra "público" no § 1o. art. 212, com o objetivo de eliminar contradição 
entre a redação desse dispositivo e as do inciso IV do art. 210 e Parágrafo único do art. 216.  
Não vemos a contradição, vez que o "caput" do próprio art. 212 já estabelece o acesso ao ensino obrigatório e 
gratuito como dever do Estado.  
Ante o exposto, somos pela rejeição da emenda. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   
   EMENDA:00298 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Corrija-se a redação do § 2o., do art. 207,  
substituindo-se a palavra "não-oferecimento" pela  
expressão "omissão no oferecimento", ficando o  
disposto assim corrigido:  
"Art. 207 -  
..................................................  
§ 2o. - A omissão do Poder Público no  
oferecimento do ensino obrigatório, ou a sua  
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oferta irregular, importa responsabilidade da  
autoridade competente." 
Justificativa: 
A alteração redacional visa dar ao dispositivo uma enunciação mais correta e vernácula, pois a expressão 
“não-oferecimento”, além de pouco usual, não deixa clara a conduta de “omissão” cuja ocorrência importa em 
responsabilização da autoridade competente.  
   
   EMENDA:00399 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 207 - ........................  
§ 1o. - Diga-se:  
"O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito do educando." 
Justificativa: 
A expressão “direito público subjetivo” não é facilmente alcançada pelo entendimento popular.  
   
   EMENDA:00623 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Substituam-se os incisos I e II do art. 207, pelos seguintes:  
I - ensino de primeiro grau, obrigatório e  
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram  
acesso na idade própria;  
II - extensão do ensino obrigatório e gratuito,  
progressivamente, ao ensino de 2o. grau. 
Justificativa: 
Mantida a redação atual, a Constituinte estará perpetrando um retrocesso, em face da Emenda Constitucional 
N° 1/69, que em seu art. 176, 3°, inciso II, estabelece que “o ensino primário é obrigatório nos 
estabelecimentos oficiais”.  
Assim, a atual Constituição estabelece a obrigatoriedade do ensino durante 8 anos, o que corresponde ao 
primeiro grau. Ao adotar a nomenclatura do “ensino fundamental” e “ensino médio” o novo texto estará e 
referindo aos 4 primeiros anos do primeiro grau, como de ensino obrigatório, e aos 4 últimos, como gratuito e 
obrigatório “progressivamente”.  
Resta indiscutível que, contra a tal obrigatoriedade de 8 anos, estaremos estabelecendo a obrigatoriedade de 
apenas 4.... 
Trata-se de uma simples questão de nomenclatura, para ajustar o texto à prática legal corrente em todo o 
Brasil desde a lei 5692. Adotando-se a forma proposta, continuamos assegurando a obrigatoriedade de 8 anos, 
e progressivamente de mais 3 do segundo grau.  
   
   EMENDA:00624 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Substitua-se no art. 207, o § 3o. pelo seguinte:  
"Compete ao poder público recensear os educandos  
no ensino de 1o. grau, fazer-lhes a chamada ..." 
Justificativa: 
Os mesmos fundamentos da emenda relativa aos incisos I e II do art. 207.  
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   EMENDA:00686 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "ensino  
fundamental" do art. 207 e seu § 3o., pela  
expressão "ensino de 1o. grau". 
Justificativa: 
Pelas mesmas razoes expostas na emenda relativa aos incisos I e II do art. 207.  

 
___________________________________________________________________ 
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