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1. Objeto
Projeto de Lei n° 1.321/97, de autoria do Deputado Gilmar Machado,

publicado em 9/8/97.

2. Assunto
A proposicao visa estabelecer "as rnatérias de Filosofia e Sociologia

enquanto disciplinas obrigatOrias nas escolas plb1icas de 20 grau", por meio da criaçao
de urn Grupo de Trabaiho especffico.

3. Pontos de atencAo
o projeto institui urn Grupo de Trabaiho de Filosofia e Sociologia,

composto por representantes da Secretaria de Estado da EducacAo, do Conseiho
Estadual de Educacao e dos Departamentos de Sociologia e Filosofia das universidades
püblicas e privadas do Estado. 0 objetivo desse Grupo de Trabaiho ë estudar os
aspectos atinentes a recursos humanos, carga horária, prograrnas e conteüdos das
disciplinas, para posterior regulamentacão do Conseiho Estadual de Educacao.

O art. 195 da Constituicao do Estado de Minas Gerais estabelece:
"Art. 195 - A educaçao, direito de todos, dever do Estado e da

famulia, será promovida e incentivada corn a colaboracao da sociedade, corn vistas ao
pleno desenvolvirnento da pessoa, seu preparo para o exercfcio da cidadania e sua
qualificacao para o trabaiho.

Parágrafo imnico - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o Estado
deverá garantir o ensino de Filosofia e de Sociologia nas escolas pib1icas de segundo
grau."

Alérn disso, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional,
Lei n o 9.394, de 20/12/96, dispOe:

"Art. 36 - 0 curriculo do ensino rnédio observará o disposto na Seçao
I deste CapItulo e as seguintes diretrizes:

§ 1 0 - Os conteldos, as metodologias e as formas de avaliacao serão
organizadas de tal forma que ao final do ensino m&Iio o educando dernonstre:
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III - domfnio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia
necessth-ios ao exercIcio da cidadania.".

A Constituicao Federal, seguida da Lei n o 9.394/96, adota a
denominacao ensino médio, que substitui a expressao 2 0 grail, empregada na ementa e
no art. 10 do projeto.

4. Tramitacão
0 projeto foi distribufdo as ComissOes de Constituicão e Justica e de

Educaçao, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer para deliberacao em 2 turnos.

Data de elaboracao: 27/8/97
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