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1- OBJETO

Proj eto de Lei n o 1.211/97, de autoria do Deputado Gil Pereira, publicado no dia
17/05/97, e Projeto de Lei n o 1.145/97, de autoria do Deputado Wilson Pires,
publicado no dia 12/4/97.

2- ASSUNTO

Inclusão de disciplinas nos curriculos das escolas da rede püblica do Estado.

3- PONTOS DE ATENçAO

3.1 Indefiniçoes na LDB (Lei n° 9.394/96)

Temos três sistemas de ensino - o federal, o estadual e o municipal, cujas competências
ainda não foram totalmente definidas.
Constata-se na LDB certa indefiniçäo dos nücleos decisOrios no que diz respeito aos
aspectos organizacionais da educacao e do ensino, que na legislacao anterior eram bern
delimitados.
PacIfico era, por exemplo, o entendimento sobre a cornpetência para a organizacao dos
currIculos escolares.
Corn efeito, lê-se na antiga LDB que : "as matërias que comporäo a parte diversificada
do currIculo de cada estabelecimento serão escoihidas corn base em relaçao elaborada
pelos Conseihos de Educacao, para os respectivos sistemas de ensino" (Lei n° 5.692,
art. 5°, b).
Assim, no sistema do Estado essa atribuiçao era confiada taxativamente ao Conseiho
Estadual de Educacao. Este consellio, nos termos da Iegislaçao revogada detinha poder
normativo sobre questOes expressivas da organizacao da educacão e do ensino.
Hoje, segundo a LDB em vigor (Lei 9.394/96) "os curriculos do ensino fundamental e
rnédio devem ter uma base nacional comum a ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
caracterIsticas regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela".
(art. 26, caput)
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3.2 A União no curriculo básico comum

Para assegurar a formacao básica comum cabe a UniAo estabelecer, em colaboraçao
COffi Os Estados, o Distrito Federal e os MunicIpios, competencias e diretrizes que
nortearão os curriculos e seus contetidos mInimos (art. 9 1 , IV).
Assim, a regulaçao da formacäo básica comum ou nacional é da União. Os Estados
comparecem nesse campo tao-s6 na qualidade de colaboradores.

3.3 0 Estado membro na complementacao curricular

Cabe ao Estado membro a complementacao curricular, oferecendo a parte diversificada,
que, no ârnbito do seu sistema, direcionará a formacao dos alunos.

3.4 A competência da Assembléia Legislativa

Está no rol das incumbências do Estado baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino (art. 10, V, da LDB). Competência Legislativa esta autorizada
originariamente na Constituiçao da RepiIblica (art. 24, IX).
Por força dessa atribuicao normativa, as Assembléias Legisiativas podem ir além da
criaçao de disciplinas curriculares, pois tern a competência para elaborar polIticas e
pianos educacionais. Podem, inclusive, definir Orgao estadual corn a incumbência de
complementaçao da parte diversificada do curriculo, a partir de determinada poiltica
educacional legalmente definida. Desde que o facam de forma coerente corn as normas
comuns e respeitando a competência dos estabelecimentos de ensino de elaborarern sua
proposta pedagOgica (art. 12, I, da LDB).
No exercicio desta competência. o Estado deve buscar integrar e coordenar as suas
açOes e as dos seus MunicIpios (art. 10, III, da LDB), que serão aicancados pela
poiftica e pianos educacionais do Estado em observância ao espirito de integracao
delineado na LDB.
H, em curso, todo urn esforco de modernização curricular e atualizaçao das estruturas
administratjvas de nossos sisternas de ensino. Tal situação, sob cello ângulo, deve ser
considerada não como motivo para inibiçOes e inércias, ao contrário, deve conduzir a
ocupacao de espacos abertos e ainda não ocupados, como aqueles da poiltica e pianos
educacionais.
Reserva-se a Assembléia Legislativa, dentro dessa realidade, competência mais
avantajada, ou seja, aquela de ditar uma poiftica e pianos educacionais, em cujo bojo
devem ser lancadas as diretrizes da educaçao estadual, inclusive no que diz respeito a
criacão de disciplinas para a complementacAo curricular. Levando-se sempre em conta
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que a inclusão de disciplinas deve ser precedida de definicOes essenciais no sistema
estadual de ensino, como aquelas atinentes a competência de Orgaos nele inseridos.
Ao exercfcio dessa atribuiçao do Poder Legislativo, embora reconhecida, deve somar-
Se, nos termos da legislacao vigente, a busca de diI1ogo corn outras instncias ligadas
aos interesses da promocao da educaçao estadual, entre as quais aparece corn ênfase
indiscutfvel a comunidade a que a escola pretende servir.

3.5 Projeto de Lei n o 1.211/97

Corn relacao especificamente ao tema da proposicao n° 1.211/97, a preocupacao das
autoridades educacionais tern-se manifestado jä ha born tempo.
Em Minas Gerais, a Constituição Estadual determinou, no inciso I do § 1 0 do art. 214,
a necessidade de "proniover a educacAo ambiental em todos os nfveis de ensino",
situação que foi regulamentada pela Lei n° 10.889, de 8/10/1992.
Esta lei estabelece que "a Secretaria de Estado da Educaçao e a Fundaçao Estadual do
Meio Ambiente - FEAM -, ouvidos os demais Orgãos envolvidos na questAo ambiental
do Estado, elaborarão o curriculo mmnimo necessário a capacitacão dos professores-
coordenadores de programas de ensino e de atividades de educacao ambiental nas
escolas de nfvel fundamental e de nIvel mëdio.
0 art. 50 estabelece: "Os programas de ensino e as atividades de educacAo arnbiental
deverão enfatizar a observacao direta da natureza, o estudo do meio, a pesquisa de
campo e as experiências práticas que induzam a aluno a ação concreta no meio ambiente
que ihe ë prOximo.

3.6 Projeto de Lei n° 1. 145/97

No tocante a inlroducao da disciplina Primeiros Socorros no curriculo da escola ptiblica,
não ha como negar, esse aprendizado e essa prática são de grande interesse para nossos
alunos -
E necessario, no entanto, considerar o momento porque passa a educaçao nacional.
Acrscimos curriculares, amda que bern intencionados, no contexto do conjunto de
mudanças globais que se anunciam, podem significar precipitacOes a serem corrigidas
em futuro prOximo.
Deve-se, por outro lado, voltar os olhos para urn dado tëcnico fundamental: projetos
dessa natureza pressupoem a contratação de professores corn fonnacao especIfica, o que
acarretara aumento de despesa.
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4- GLOSSARIO

Curriculo - tern significados diversos; em sentido estrito, refere-se ao conjunto das
mat&ias ou discjpljnasrnjpjstradas em urn dado grau de ensino.
Na Lei n o 5.692, de 1971, o currfcuio escolar era composto por:
- rnkleo comum = obrigatOrio em ámbito nacional, fixado pelo antigo Consetho
Federal de Educaçao para todo o territOrio nacional;
- parte diversificath = para atender as pecuiiancjades locals, aos pianos de
estabelecjmentos de ensino e as diferenças individuais dos alunos; as matrias que
compuntiam essa parte eram relacionadas pelos Conseihos de Educaçao de cada sistema
de Ensino, podendo ainda cada estabelecimento incluir estudos que não constassem
dessa relaçao;

A LDB em vigor não determina competêncja neste sentido ao Conseiho Estadual de
Educacao
- currIculo pleno = referia-se ao conjunto das disciplinas oferecidas pela escoia, sendo
formado pelo rnicleo comum e pela parte diversificada.
Na atual lei, Lei n° 9.394, de 1996, o currIculo escolar deve ter uma base nacionalcomum, que serä Complementado em cada sistema e estabelecimento de ensino por uma
parte diversificada, de acordo corn as caracterfslicas regionais e locais da sociedade.
A supracitada lei estabelece alguns parámetros curriculares que abrangem
obrigatoriamente o estudo da LIngua Portuguesa e de Matemática e 0 conhecimento do
mundo fisico e natural da realidade social, cultural, ëtica e poiftica do Brasil, devendo
ser incluldo na parte diversificada o ensino de, pelo menos, uma lIngua estrangeira
moderna, cuja escoiha ficará a cargo da comunidade escolar, deniro das possibilidades
da instituiçao.

Para as populacöes rurais, os sistemas de ensino faräo as adaptaçoes necessrias as
peculiaridades da vida rural, adequando os conteiIdos curriculares a realidade regional.

5. TRAMITACAO

Ambos os projetos foram distribuldos as Comissöes de Constituiçao e Justiça e de
Educacao, Cultura, Desporto e Tunsmo e Lazer.

Data de elaboraçao: 16/6/97
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