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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAcAO PREVIA

INFORMAçAO PREVIA N 2 153/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n2 360/99, de autoria do Deputado Antonio Carlos Andrada, que dispOe

sobre a prática de Educaçao FIsica nas unidades do sistema estadual de ensino.

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

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - 0 projeto em questão dispOe, em seu art. 1, sobre a obrigatoriedade de a

Educacao Fisica fazer parte dos currIculos de todas as unidades escolares e nIveis

educacionais do sistema estadual de ensino; no art. 2, são definidos os critérios para

dispensa dos alunos da prática da Educação FIsica; no art. 32, definem-se normas relativas a

docência e, no art. 42, oportuniza-se a celebração de convênios corn entidades esportivas ou

sociais.

0 art. 1 2 e inOcuo quanto a obrigatoriedade da Educacão Fisica nas escolas de nIvel

fundamental e médio, uma vez que a Lei Federal n 2 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e

Bases da Educacão Nacional - LDBEN - já determina essa obrigatoriedade, no § 32 do art.

26

"Art. 26.

§ 32 - A educacão fIsica, integrada a proposta pedagogica da escola, é componente

curricular da educacão básica, ajustando-se as faixas etárias e as condicaes da população

escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos.".

Quanto ao nIvel de ensino superior, o projeto fere a referida LDBEN, que determina a

autonomia das instituiçOes para criarem seu currIculo. Logo, elas não podem ser obrigadas

por lei estadual a terem essa ou aquela disciplina/atividade.

2.2 - 0 art. 2 9 faculta a prática da Educacao FIsica majoritariamente a alunos que, pelas

condicOes ali estabelecidas, devem estar cursando o nIvel superior de escolaridade,
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tornando-se, a vista do que foi exarado no item anterior, inócuo, vez que nesse nIvel, a

educaçao fIsica nâo pode ser obrigatoria.

As condiçôes e critérios para a docência em Educação Fisica ferem a LDBEN, em seu

art. 62, que estabelece:

"Art. 62 - A formaçao de docentes para atuar na educaçao básica far-se-a em nIvet

superior, em curso de licenciatura, de graduaçao plena, em universidades e institutos

superiores de educacao, admitida, como formacao minima para o exercIcio do magisterio na

educaçao infantil e nas quatro primeiras series do ensino fundamental, a oferecida em nIvel
médio, na modalidade Normal.".

2.3 - 0 § 29 do art. 32 atribui It Secretaria de Estado da Educaçao, orgao da
administraçao direta do Executivo e subordinada ao Governador do Estado, a promoção de

cursos de metodologia de Educaçao FIsica para profissionais do curso superior e do ensino

médio de modo geral, os quais poderão substituir os diplomados de curso superior e
prof issionalizante ou técnico.

Ora, essa substituiçao contraria frontalmente o mencionado art. 62 da norma federal,

além de invadir a esfera de competência privativa do Executivo e criar despesas sem a
indicação da respectiva fonte de recursos.

3- TRAMITAçA0

A proposição tramita em dois turnos e foi distribulda as Comissöes de Constituiçao e

Justiça, de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 8/6/99.
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