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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO

AREA DE CONSULTORIA TEMATICA
ASSESSORIA DE INF0RMAcA0 PRE VIA

INFORMAçAO PREVIA N2 152/99

1 - OBJETO
Projeto de lei n9 357/99, de autoria do Deputado Chico Rafael, que determina a

obrigatoriedade da inclusão de estudos referentes a dependência quimica em disciplinas

constantes dos currIculos do ensino fundamental e médio.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 29/5/99.

2- PONTOS DE ATENçA0

2.1 - 0 projeto em análise busca tornar obrigatOrio o estudo da dependência quimica

suas conseqüencias neuropsIquicas e sociolOgicas, ou seja, o uso de drogas e seus efeitos.

Esse estudo, de acordo com o projeto, integraria os currIculos das disciplinas constantes do

nücleo curricular básico de 1 9 e 22 graus elaborado pela Secretaria de Estado da Educaçao e

tal medida deveria ser aplicada tanto a escolas püblicas quanto privadas.

2.2 - Algumas impropriedades podem ser verificadas no teor do art. 1. De fato, a

terminologia 1 2 e 22 graus não se aplica mais desde 1996, quando entrou em vigor a Lei

Federal n 2 9.394, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional - LDBEN.

Foi substituIda por ensino fundamental e médio. Ha, pois, necessidade de modificar-se o

texto deste artigo.

Outra impropriedade verifica-se no conceito de "nücleo curricular básico" elaborado

pela citada Secretaria.

Com efeito, verificando-se as disposicoes da LDBEN, pode-se observar no art. 26: "os

currIculos do ensino fundamental e médio 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". (grifos nossos).
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Assim, fica claro que a competência para elaboraçao da base nacional cornurn é do

Ministério da Educação e do Desporto, a quem coube a iniciativa de elaborar os Parârnetros

Curriculares Nacionais - PCNs - "capazes de orientar as acôes educativas adequadas aos

ideals democráticos e a busca da qualidade do ensino nas escolas brasileiras".

Já a parte diversificada do currIculo deve ser elaborada a partir da propria escola. A

LDBEN confere, cada vez mais, autonomia as escolas que, contando corn a presenca ativa

da cornunidade, devem produzir seu proprio projeto pedagogico, no qual se contextualiza a

elaboração da proposta curricular de cada instituicão (art. 12, I).

Verifica-se, portanto, que, independente do mérito que a proposiçao apresenta, eta fere4

o princIpio da autonomia pedagOgica das escolas püblicas, garantido pela legislaçao federal.

2.3 - Por outro lado, existe, em Minas Gerais, o Conseiho Estadual de Entorpecentes,

cujo Regimento Interno, aprovado pelo Decreto n 2 35.002, de 1993, modificado pelos

Decretos flq 37.567, de 1995, e 40.401, de 1999, preve:

"Art. 4 - Ao Conselho Estadual de Entorpecentes compete:

VI - promover, junto aos orgãos competentes, a inclusão de itens especIficos nos

currIculos do ensino de primeiro e segundo graus, corn a finalidade de esciarecer aos alunos

quanto a natureza e efeitos das substâncias psicoativas lIcitas e ilIcitas ou que determinem

dependência fIsica ou psIquica.".

Lembre-se, ainda, que existe o Conselho Estadual dos Direitos da Crianca e do

Adolescente, criado pela Lei n 10.501, de 1991, que tern, entre suas competências, "propor,

incentivar e acompanhar programas de prevencao e atendirnento biopsicossocial as criancas

e adolescentes vItimas de negligencias, maus tratos, exploraçao sexual, tortura, pressao

psicologica ou intoxicaçao por efeito de entorpecentes e drogas afins, e outros que possarn

prejudicar a sua dignidade" , consoante dispãe o inciso VI do art. 7 da mencionada tel.

2.4 - Finalmente, por oportuno, convérn lernbrar que na legislatura passada trarnitou o

Projeto de Lei n2 442/95, que dispunha sobre a inclusão do conteüdo "Drogas, prevençao:

uso e abuso", na disciplina Ciências dos currIculos escolares. 0 projeto recebeu parecer peta

inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade da Comissão de Constituiçao e Justica, o
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que foi ratificado pelo Plenário, acarretando o arquivamento da proposicão, nos termos

regimentals.

3 - TRAMITAçAO

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissôes de Constituicao e

Justica e de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnologia, para receber parecer.

Data da elaboração: 9/5/99.

act/aec/rmf.
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