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FIXA ªê DIRETRIZES E BASES Pê EDUCAÇÃQ.ªêg£QNAL 

,. nº.... . .. TliJhO I 
pg Diagggg Á EDUCAÇÃO ”,.-un.“ “..mas.“ ..v - “, 

Art. lº. A educação é dire de todos, e será dada no lar-e 
na escola. 

l...“ 

I . ' _ ,, “. _ N Paragrafo unico. O direito a educaçao será assegurado: 
- pela obrigação, imposta aos pais ou responsáveis, de prº porciona—la, por todos os meios ao seu alcance, as crianças e jovens 

sob sua responsabilidade; 
II —'pela instituição de escolas de todos os graus, por parte 

do poder publico ou iniciativa particular; 
III — pela variedade dos cursos e flexibilidade dos curriculos-

!
, 

IV 7 pela gratuidade escolar; desde ja estabelecida para o en sino primario oficial, e extensível aos graus ulteriores e as escº las privadas, mediante: 
a) redução progressiva, ate final extinção, das taxas e emº 

lumentos das escolas oficiais; 
b) outorga de vantagens aos estabelecimentos que admitam & lunos gratuitos ou de contribuiçao reduzida; 
c) assistência aos alunos que dela necessitarem, sob forma 

de fornecimento gratuito, ou a preço reduzido, de mater; al escolar, vestuario, alimentaçao e serviços medicos e 
dentarios; 

d) concessão delbolsas para estimular estudos especializa — 

dos de interesse geral; ou assegx ar a continuação dps 
estudos a pessoas de capacidade superior, em instituiq 
publicas ou particulares; ' 

, , " _ ,, º I V — pela gratuidade do angina oflczs; uaterlor ao primario , para quantos, revelando—se aptosª provarem falta ou insuficiencia 
de recursos. 

TÍTULO II 
29$.FIN§.DA EQUÇÁCÃO 

Art. 2°. A educação nacional inspiramse nos princípios de 13 
herdade 6 nos ideais de solidariedade humanaº 

I « No sentido da liberdade, favorecerá as condições de le 
na realização da personalidade humana, dentro de um clima democraúª 
eo, de modo a assegurar o integral desenvolvimento do indiv1duo e 
seu ajustamento socialº 
- II — Nov sentido daNsolidariedade humana, incentivará a ”coe- 

sao da familiahe & formaçao de vínculos çulturaís e afetivos, fortª lecera a conciencia da continuidade historica da naçao e onamor &» 
paz, e coibira o tratamento desigual por motivo de convicçao religi
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osa, filosoflca ou pol1t1oa9 bem como os preconceitos de classe e 
raga. 

TÍTULO III 
DA. ADMINISTRAQAO DA EDUCAÇÃO nu...—...— 

Art. 5° Compete ao poder publico federal e aos poderes lo 
cais assegurar o direito a educaçao, nos termos desta lei, promoven 
do, estimulando e auxiliando o desenvolvimento do ensino e da cultu . 

ra. 
Art. nº º As atrí buzLções da Uniao, em materia de educaçao e 

cultura, serao exercidas pelo Ministerio da Educaçao, ressalvados 
os estabelecimentos de ensino militar. 

Artº Sºº A0 Ministro da Educaçao, como responsavel pela admi nistraçao federal do ensino, incumbe velar pela observancia desta lei e promover a realizaçao dos seus objetivos, coadjuvado pelo Con 
selho Nacional de Educaç _ao e pelos departamentos e serviços insti — 

tuídos para esse fimº 
Art. 6º. Cabe ao Conselho Nacional de Educação: 

a) assistir o MiniStro da Educação no estudo dos assuntos 
relacionados com as leis federais de ensino e.bemgsshn 
no dos meios que assegurem a sua perfeita aplicaçao; 

b) ettir parecer sobre as consultas que os poderes publi 
cos lhe endereçarem, por intermédio do Ministro da Edu 
caçao; 

c) op:L_nir sobre a concessao de auxílios e subvenções fede 
ra is aos estabelecimentos de ensino e outras institui- 
ções culturais; 

ª) sugerir aos poderes publicos9 por intermedio do Minis— 
tro da Educaçao, medidas convenientes a soluçao dos 
problemas educacionais; 

e) baixar instruções sobre a execução de programas de ea sino a que se refere o art.. 27'nº VII; 
f) elaborar o seu regimento interno e exercer as demais a 

tribuiçoes que a lei lhe conferir, 
Paragrafo 11100 a As decisSes do Conselho gacional de Educa- 

çao dependem de homologação do Ministro da Educaçao para que produ 
zam efeito legal; 

Art. 7ºº O ConSelho Nacional de Educaçao, cujo presidente na 
to sera o Ministro da Educaçao, tera quinze membros, nomeados pelo 
Presidente da Republica, por seis anos, dentre pessoas de notorio 
saber e experiência em materia de educaçao, das quais três serao es 
pecializadas em ensino primario tres em ensino de grau medioeatres 
em ensino superior, 

Paragrafo unico — De dois em dois anos cessara o mandato de 
um terço dos membros do Conselho, permitida a reconduçao por uma so 
vez. Em caso de vaga, o substituto terminara o prazo do substituido. 

TÍTULO IV 
'Dos SISTEMAS Q§_ENSINO 

Art. 80a A Un:Lao, os Eçª :tados e o Distrito Federal organiza — 

rao os seus sistemas de ensino, com observancia da presente lei.
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Art, 9º. A Uniao organizará e mantera os sistemas de ensino 
dos Territories, e bem assim o da açao federal supletiva, que se es 
tendera & todo o pais, nos estritos limites das deficiências locais. 

Art. lºº. O sistema federal e os sistemas locais poderão a- 
branger todos os graus de ensino e todos os tipos de instituiçoes e 
ducativas, devendo, porem, os ultimos dar preferência ao desenvolvi 
mento do ensin,o primario e médio. 

Art. 11. É da competência dos Estados e do Distrito Federal 
estabelecer,'em seus territorios, as condições de reconhecimentodms 
escolas primarias, e, acima dos padroes minimos fixados pelo C. N .E” 
as do ensino medio, assim como orienta- las e inspeciona— las, salvo 
se se tratar de estabelecimentos mantidos pela Uniao. 

§ lº- O reconhecimento das escolas de grau medio pelos gover 
nos dos Estados e do Distrito Federal sera comunicado ao Ministerio 
da Educaçao, e nele registrado, para o efeito da validade dos certi 
ficados e diplomas que expedirem. 

§ 2°- Os serviços educacionais dos Estados e do Distrito Fe- 
deral promoverão a classificaçao das escolas particulares incorpora 
das ao seu sistema, sôbre a base de satisfaçao dos requisitos exist 
dos para o seu funcionamento, fazendo— —a publicar para conhecimentos 
‘dos pais e responsaveis. 

Art. 12. Sao condições mínimas para o reconhecimento: 
a) idoneidade moral e profissional do diretor e do corpo 

docente; 
b) existência de instalaçoes satisfatórias; 
o) plano de escrituraçao escolar e de arquivo, que assegu 

re a verificaçao da identidade de cada aluno e da regu 
laridade e autenticidade de sua vida escolar.; 

d) garantias de remuneraçao condigna aos professores e de 
estabilidade enquanto bem servirem; 

e) observancia dos demais preceitos desta lei. 
Art. 15. O Conselho Nacional de Educaçao podera negar ou, a 

qualquer tempo, cassar, por inobservancia dos preceitos desta lei , 
o registro de reconhecimento concedido pelo Estado ou Distrito Fe- 
deral a escolas medias, ficando sem nenhum valor os certificados e 
diplomas que desde entao emitirem. 

TÍTULO v 

DA EDUCAÇÃO PRÉ—PRIMÁRIA 

Art 1h. As instituiçoes prê—primarias tem por objetivo pres 
tar assistencia as crianças de menos de sete anos, e proporcionar — 

lhes educaçao adequada. 
Art. 15. As empresas, que tenham a seu serviço maes de crian 

ças em idade inferior a sete anos, serao estimuladas a organizar e 
a manter, por si, ou em cooperaçao com os poderes publicos, institu 
içoes pre-primarias para crianças. . 

TÍTULO VI 

DA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA 

Art. 16. O ensino primario obrigatório para as crianças de 
sete a doze anos de idade, e passível de ser também obrigatoriamen— 
te estendido aos menores de'treze e quatorze anos, somente sera m1- 
nistrado na língua nacional.
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Art. l7. Para assegurar o cumprimento da obrigaçao escolar , os governos estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios, promo 

verao: 
a) o registro anual das crianças em idade escolar; 
b) a forma de incentivar e de fiscalizar a frequência as 

aulas; 
c) a especificaçao dos funcionarios responsaveis pelo cum 

primento da obrigatoriedade escolar; 
d) os meios de efetivar a responsabilidade dos culpadospe 

l,a inobservancia da lei. 
Art. 180 Serao dispensadas da obrigaçao escolar: 

a) as crianças que obtiverem o certificado de conclusaodo 
curso primario; 

b) as que houverem durante cinco anos, frequentado regu— 
larmente a escola primaria; 

c) as que estiverem recebendo educação eficiente no lar, 
comprovada anualmente em exames perante as autoridades 
competentes; 

d) as que, por doença ou anomalia grave, nao devam freqpen 
tar a escola salvo se existir classe ou estabelecimen- 
to que lhes seja adequado. 

Art. l9. Para os maiores de quatorze anos, que careçam de en 
sino primario, havera cursos supletivos podendo a lei tornar obriga tória & sua frequencia ate o limite de idade que estabelecer. 

Art. 20° Serao instituídos ou subvencionados, de acordo com 
as conveniencias locais, serviços auxiliares tendentes a difundir e 
incrementar a educaçao primaria na zona rural, tais como transporte 
escolar, internatos rurais, colônias-escolas, escolas ambulantes e 
missoes cultur,aiso 

Art. 210 As empresas industriais, comerciais e agrícolas, em 
que trabalharem mais de cem pessoas, serao obrigadas a manter, em 
articulaçao com os poderes publicos, ensino primario gratuito para 
os seus servidores e os filhos dêste. 

Art. 220 Os proprietario's rurais, que nao mantiverem escolas 
primarias para as crianças residentes em suas propriedades, deverao 
promover a frequênCia regular destas as escolas de acesso mais fa— cil, e ficam obrigados a conceder facilidades para instalaçao e fun 
cionamento de escolas oficiais. 

Art. 25. O ensino primario sera ministrado em cinco series a 
nuais de estudos, prevista para alunos bem dotados, _a aceleraçaoque 
lhes permita recuperar o tempo perdido, em face dos limites de ida- 
de estabelecidos nesta lei. 

Parágrafo unico — As três primeiras series constituem o cur 
so primario fundamental, e as duas ultimas, o curso primario comple 
mntar._ 

Art. 2h. Na organizaçao do ensino primario serao observadas 
as normas seguintes: 

I & Condiçoes para matricula: 
&) idade minima de sete anos) completos ou a completar a— 

te trinta dias apos a data do inicio do ano letivo; 
b) ausencia de doença contagiosa. 

II . Duração mínima do periodo de aulas: \ 

a) duzentos dias letivos no ano, efetivamente computados;
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b) dia com quatro horas de atividades escolares, ineluido 
o tempo destinado a recreio. . . 

III — Programa minimo, que permita adaptações regionais; 
IV ª_Provas anuais de aproveitamento,_sendo as de conclusão 

de curso organizadas e fiscalizadas obrigatoriamente, por autorida— 
de escolar. 

. V — Organização de instituições auxiliares da escola, tais 
como caixas e cooperativas escolares, bibliotecas infantis e assoc; 
açoes de pais e mestres. 

VI — Professores e diretores de nªcionalidade brasileira, ha— bilitados na forma do capítulo IV, do T tulo VII, ou pelo menos, &— 
provados perante bancas oficias. 

Parágrafo único — O programa da escola primária abrangerápmâ ticas elementares de iniciaçao no trabalho, adequadas ao neio, a i- 
dade e ao sexo,8e de forma que desenvolvam a habilidade manual, sa- 
tisfaçam a tendencia infantil para a atividade e ponnam & criança 
em contacto direto com a.natureza e a realidade economica e social. 

TÍTULO VII 
DA EDUCAÇÃO DE GRAU MÉDIO 

_ 

Capitulo I 
Dos objetivos da educação de grau médio 

Art. 25. A educação de grau médio, que se destina à formação 
d9 adolescente pela cultura geral e preparaçao profissional, far-se -a: 

a) no curso secundário; 
b) em cursos profissionais agricolas, comerciais e indus- triais; 
o) nos cursos de formação de professores para o ensinogri 

mario. 

Capitulo II 
Do curso secundário 

Art. 26. O ensino secundário terá dois ciclos: o ginasial,cpm_ 
quatro series anuais de estudos e o colegial, com duas ou mais se- 
ries.

_ 

n I an Art. 27. Na organizaçao do ensino secundario serao observa - 
das as seguintes normas: - 

. I - Condições mínimas cumulativamente exigidas, para matricª la na primeira serie do ciclo ginasial: 
a) onze anos de idade completos, ou a completar dentro de 

sessenta .dias do inicio do ano letivo; , 
b) conclusão de curso primário complementar; 
e) aprovação em exame de Estado, ou perante banca fiscal; 

Zada por autoridade escolar. 
w II - Condições para matrícula na primeira série do ciclo cole gial:
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a) conclusão de Curso ginasialg ou 

b) conclusão de curso profissional básico, ou de curso de 
regentes dewensino primario, um e outro suplementados 
por aprovacao, em exame de Estado,em tantas discipli — 

nas quantas bastem para que o candidato complete o es— 
tudo das disciplinas do ciclo ginasial, 

III - Duração minima do periodo escolar: 
a) duzentos dias letivos no ano, efetivamente computados; 
b) vinte e uma horas semanais de aulas, além de exercici- 

os obrigatórios de educação fisica e canto orfeônico. 
IV - Disciplinas obrigatórias, que perfaçam em conjunto dezoi to aulas semanais: , 

a) no ciclo ginasial: português, matemática, geografia e' historia especialmente do Brasil, frances, inglês, ci—A encias físicas e naturais e desenho; 
b) no ciclo colegial: português, matematica, história e—' 

ral e'do Brasil, uma lingua estrangeira, física,.qu 
cas biologia. ' 

V - Disciplinas optativas, fixadas pelo poder público fixmra; 
ou local, e dentre as quais serão escolhidas uma ou duas’em cada sg rie, ate completar, com as disciplinas Obrigatorias, ouminimodh viª to e uma e o maximo de vinte e cinco aulas semanais, nao se compu TI tando_nesse calculo as horas consagradas a frequentação da bibliote 
ca e as atividades extra-curriculares. Na disciplina optativa de cª clo colegial serao incluidos o frances, o ingles e o latim. 

‘VI - Classes que não excedam de quarenta alunos. 
VII - Seriação das disciplinas e programa básico de cada uma 

aprovados pelo Conselho Nacional de Educacao. 
VIII — Obrigação, por parte de cada estabelecimento, de fazer 

funcionar anualmente pelo menos 70%—do total das aulas e exercíciºs 
que o calendario escºlar atribua a cada disciplina, sob pena de nao 
se realizar a prºmoçao dos alunos. 

IX — Frequência obrigatória, sô podendo prestar exame final 
da disciplina o aluno que houver comparecido a 75% das aulas res - 
pectivas. 

X - Exame de Estado, ou perante banca fiscalizada por autorª 
dade escolar, para conclusao de cada ciclo. 

ZI — Obrigatoriedade de atividades complementares que visem ã 
educaçao moral e cívica,xa educaçao artística e ao desenvolvimento 
da sociabilidade. 

XI; - Notas de »o a 10, equivalendº as médias de 5 g fração a 
aproyaçao_simples; de 6 a 9,5 a aprovaçao plena; acima deste limite 
a distinçao, e 10, a distinçao com louvor. 

“XIlI ; Exigência de aprovação em tôdas as disciplinas para pro— 
moçao a serra imediata, permitido exame de 2a. epoca ate duas disc; 
plinas. 

XIV — Condições para provimento de cargo de professor: 
a) nos estabelecimentos oficiais das unidades federadas , 

onde exista faculdade de filosofia que, durante seis a
" 

nos,Apelo menos, haja mantido curso de formaçao de prº 
fessores secundarios para a disci lina da cadeira vaga, 
provimento—mediante concurso de titulos e de provas, a 
que so serao admitidos diplomados para o ensino secun-- 
dario, por faculdade-de filosofia, salvo se for negati
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va a primeira inscrição referente a vaga; 

b) nos estabelecimentos oficiais das demais unidades, con 
curso de tit ulos e de provas, preferidos, em igualdade 
de condiçoes os diplomados para o magistério secunda— rio por faculdade de filosofia; 

o) nos estabelecimentos privados, provimento pela forma 
das alíneas anteriores, ou mediante escolhas de profes- 
sor secundaria registrado no Ministério'da Educaçaom, 
licenciado temporariamente pelo poder publico local. 

XV - Condições minimas para o provimento do cargo de diretor: 
a) nacionalidade brasileira; 
b) habilitaçao legal para o exercício do magistério secun 

dario, na conformidade do item anterior. 

Capitulo III 
Dos cursos profissionais 

Art. 28. A educaçao profissional sera dada, a partir da ida— 
de de onze anos, em cursos profissionais supletivos, curàos profis- 
sionais basicos e cursos técnicos. 

§ 1°- Sao cursos profissionais supletivos os que ministrem‘g 
ducaçao profissional e, ao mesmo tempo, noçoes correspondentes ao 
programa do curso primario, 

§ 2°- Sao cursos profissionais basicos os que ministram eda— 
cacao profissional, em quatro anos letivos, juntamente com o minimo 
de quatro disciplinas do ciclo ginasial, a alunos que tenham conclu 
ido o curso primario complementar. 

§ õº- Sao cursos tecnicos os que ministrem educaçao profissi 
anal, em tres anos letivos, juntamente com o minimo de cinco discí— 
plinas de caracter cultural, a alunos que tenham concluido'o curso 
profissional basico, ou o curso de regentes de ensino primario, ou 
o ciclo ginasial. 

§ h°- Os cursos de técnica industrial ou agrícola, de condu— 
tor de serviço, de tecnica em administraçao, técnica em contabilida 
de, de secretario, estatistico, de tecnica de propaganda e auxiliar 
de serviço social, nas poderao ser de nível inferior ao dos cursos 

' previstos no parágrafo anteriorº 
Art. 29; Na organizaçao da educaçao profissional basica ou 

tecnica, observar—se-ao as normas constantes do art. 27, sobre exa- 
me de admissao, duraçao do ano letivo, seriaçao das disciplinas, og 
ganizaçao do programa, percentagem de aulas e exercícios, frequen — 

cias de alunos, notas de aprovacao, atividades complementares e exa 
me de conclusao de curso. 

Paragrafo unico — Para o provimento de cargos do magistério 
nos cursos profissionais, que correspondam a disciplinas do curso 
secundario, serao requeridas as condiçoes enunciadas no nº XIV, do 
art. 27. Para o provimento em cargos de magistério de natureza tec 
nica, exigir—se—a deploma técnico de grau equivalente, ou superior, 
a formaçao pedagogica realizada em cursos apropriados de faculdade 
de filosofia, ou de escola técnica. 

Art. 50. Os portadores de diploma de curso tecnico poderao 
matricular—se noJoole.gio universitario de escola superior relaciona 
da com o curso tecnico gue nouverem frequentado, desde que comple - 
tem, em exame de admissao, as condiçoes de ingresso, e satisfaçam as



demais exigências legais. 
Art. 51. As emprêSas industriais e comerciais são obrigadasa 

ministrar, em cooperacao, aprendizagem de ofícios e de técnicas de 
trabalho a seus trabalhadores menores. 

§ lº: Os cursos de aprendizagem industrial e comercial terao 
de uma a tres séries anuais de estudos. 

% 
Zº- Os portadores de carta de ofício, ou de certificado de 

conclusao de curso de aprendizagem, poderão matricular-se nos cur— 
sos profissionais basicos correspondentes, em serie adeQuadaaograu 
de estudos atingido nos cursos que tiverem feito. 

Capítulo IV. 

Dos cursos de formaçãº 

de 

docentes_para o ensino primário 

Ãrt. 32. A formação de docentes para o ensino primario far- 
se—â por um dos seguintes tipos de curso: 

a) curso normal regional que abrangerá quatro series &- 
nuais, pelo menos, apos o curso primario complementar, 
com o ensino das disciplinas obrigatórias do ciclo gi- 
nasial exceto o de línguas estrangeiras, e formação pe 
dagôgica; 

b) de escola normal, com três séries anuais pelo menos, & 
poe o ciclo ginasial ou de cursos de regentes, ou cur— 
so profissional basico, suplementados, estes dois ultí 
mos por provas das disciplinas do curso ginasial que 
nao tiverem sido estudadas; 

c) de instituto de educacao, com duas séries anuais no ªª nimo, apos o ciclo colegial, ou curso profissional teo 
nico, ou curso de escola normal. 

§ 1° - 
9 curso normal regional expedira o titulo de regente 

de ensino primario; o de escola normal e o de instituto de educaçao 
os de professor primário de lº e de 2° grau, respectivamente. 

§ 2° - Aplicar—se-a a qualquer dos cursos de formaçao de do— 
centes para o ensino primario o disposto no art. 27, Sobre exame de 

' 

admissao, duraçao mínima do periodo escolar, programa basico, per - 
contagem de aulas e exercícios, frequencia de alunos, exames de con 
clusao de curso, notas de aprovacao, atividades complementares e 
condiçoes para o provimento dos cargos de professor e diretor. 

Art. 33 - Nos estabe—lecimentos de formaçao de regentes ou de 
professores primarios, havera escolas primarias de demonstracao "e 
pratica de ensino, convenientemente organizadas para esse fim. 

Art. 3h - Aos alunos que concluírem o curso normal, ou o do 
instituto de educaçao, sera facultada matricula, respectivamente,em 
colegio universitario de faculdade de filosofia, ou na primeira se 
rio da mesma faculdade, desde gue aprovados em concurso de admissao 
e satisfeitas as demais condiçoes legais. 

Art. 5 - A formacao de professores primaries especializados 
educaçao f sica, canto orfeônico, desenho e trabalhos manuais se 

ra feita em cursos especiais, organizados nas escolas normais e nos 
institutos de educaçao.
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TÍTULO VIII 
DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO 

Art. 56. O colégio universitário destina-se a alunos que, nª vendo concluído o ciclo colegial, ou o curso tecnico, ou o de escoª la normal, pretendam ingressar em escola superior., ' ' ' ' “ Paragrafo unico — Os cursos do colegio universitario, com" a duragao‘minima de uma, e maxima de duas series anuais, funcionarao anexos as escolas superiores e.7 por exceçao, junto a estabelecimen- tos de ensino secundario, que apresentem condiçoes satisfatorias, & juízo do Conselho Nacional de Educacao, 
Art. 57 — As condições de matricula, o currículo evo regime de aulas e de exames do colegio universitario, serao estabelecidos 

n9 regimento de cada escola superior, em que venha agfuncionar o cº logic; ou aprovados pelo Conseiho Nacional de Educaçao, quandoleabs funcione junto a escola secundaria, devendo, em qualquer dos casos, figurar entre aquelacondiçoes, a capaCidade do cand dato, apurada no concurso de admissao, de redigir corretamente na 1 ngua vernacu- la; 
§ 1° » O currículo do colégio universitário constará de qua- tro a seis disciplinas. 
§ 22.» Na organização do curso observar—se—É o disposto no arte 27, scºre duração do ano letivo, percentagem de aulas e exzercw cios, frequencia de alunos, notas de aprovacao, e forma de provímeª to dos cargos docentess 

. § 52 m Os professêres de escºla superior_não poder50'lecío — “nar em colegio universitario, gue nao pertença a sua escola. 

TÍTULO IX 

DO ENSINO SUPERIOR 

Capítulà I 
Dºs. 53.939.993.799 ºs. assisti ªspas-iss 

Art, 58, O ensino superior, ministrado em prosseguimentº ao ensino medio e destinado exelusivamente aos que possuírem nivel in- telectual e aptidoes adequadas, tem por objetivos: 
a) o desenvolvimento da alta cultura e da pesquisa.cienti 

.::—:: 
luarª-Q.; 

,, , , ; b) a especialigagao filosoâica, literária, científica,teg nica ou artistica; . 

c) & habl
t 

r" M ' litaçac para o exercício das profissoes tecnico- cien "i :7 cas e liberais. .‘ ..T 
..n. 

Parágrafo único - Os_estabe1ecimentos de ensino superior mi nisgrarão cur os de graduação, de pos—graduaçao e de extensao,.e'pg 
derao ter o t tulo de escolas ou faculdades. 

Capítulo II 
'I ,, W _ _ 

33.98. estªgiº:«anseiºs 91.9 essi-.as 9292:1913. 

Art. 59, Nos estabelecimentos de ensino superior serão Obse; vadas as seguintes normas:



no inc—«” 

I - Condiçges mínimas para matricula na primeira série dos 

cursos de graduaçao: 
N I 

a) conclusao do curso do colegio,universitario, com apro— 

vaçao plena ou distintaª na media geral, e aprovacao 
em todas as disciplinas; 

b) aprovação em concurso de admissão; 

II — Duração mínima dos cursos de graduação: 

a) curso de medicina, seis series anuais; 

b) curso de direito, de engenharia civil, engenharia in &' 
dustrial, engenharia eletrotêénica, engenharia de mim 

nas 
% 

metalurgiaá qu mica industrial, arquitetura, cin 
co series anuais;

A ' ') 

mia, ciencias economicas, ciencias'contabeis, Ciencias 
atuariais, e estatística, quatro series anuais; 

I . o .
. 

c) cursos de farma01a£ odontologia; veterinaria, agrono - 

d) cursmsde bacharelado em matemática, fisica Quimica; np" 

toria natural, geografia, historiaª ciencias sociais,' 
filosofia, letras classicas e vernaculas, letras modeg 

nas, pedagogia, jornalismo, pintura, escultura e oumas 

artes plasticas, de serviço social ou de enfermagem, 
tres series anuais; 

e) outros cursos de graduação, Com a duração que.f6r gixª 
da, em cada caso, pelo Conselho Nacional de Educaçao; 

III h Duzentos dias letivos efetivamente-computados, em cadasá 
rie anual. -

' 

IV — Curriculog que contenha, no minimo, as disciplinas esssª 
ciais aos propositos de cada curso; diapostaS'em conveniente seria» 
çao, e submetido a aprovacao do Conselho Naciºnal de Educaçao, no 

caSç de escola superior isolada, ou a aprovação do Conselho Univer- 
sitario respectivog no caso de escola integrante de Universidades 

'V - Programa de cada disciplina,'organizado pelo professor 
catedratico e aprovado pela Congregaçaoe 

' VI — Verificaçâo do aproveitamento escolar por processo e ", 
epocas aprovadas pelo Conselho Nacional de Educaçaqodendo o: regª 
mentos dos estabelecimentos prover a interrupçao definitiva do our» 

30; para os alunos que forem reprovados na mesma disciplina, dois ª 
nos seguidamente. I 

VII - Frequência de 70%, no minimo, as aulas e exercícios prª 
ticos, de cada disciplina, como condiçao para que o aluno pgssapmeg 

tar exames em primeira epoca, admitindo-se para os alunos nao ,gre— 

quentes as aulas teóricas a prestaçao de exame vago em segunda epo— 

ca. 
VIII - Obrigação por parte do estabelecimento de fazer funcio w 

nar anualmente, fiscalizando a frequencia, pelo menos 70% do total 
das aulas e exerciciosuque o calendario escolar atribua a cada dis» 
ciplina, sob pena de nao se realizar a promoçao dos alunos. 

IX - Limite de matricula, em cada série, de acôrdo com as pos 
sibilidades materiais e didáticas da escola, a juizo do Conselho Na 

cional de Educaçao, para as escolas superiores isoladas, e do Concª 
“lho Universitario respectivo, para as demais” 

.. 
. ª . ' 

ª - Organização, ondeflpossive;p de escolas ou cursos de pos— 

graduaçao, para especializaçao profissional e aperfeiçoamento. 

XI - Apoio as atividades estudantis que estimulem o estudo e 

cultivam as virtudes civicas e sociaiss
k



XII - Serviços de assistencia e de orientacao educacional aos 
alunos. 

XIII - Autoridade ao professor Iara manter a disciplina e ores 
peito na sua classe, e ao diretor para fazê— los observar no recin— 
to da escola e em torno da mesma, bem como relativamente a manifes 
taçoes coletivas do corpo discente. 

XIV — Inst: tuiçao da livre—docência- 
XV — Instituiçao da carreira do magistério, subordinada a 

concurso de titulos e de provas, e compreendendo, na medida das ne 
cessidades de Cada escola, ou curso, as funçoes sucessivas de ins- 
trutor, assistente, professor adjunto e professor catedratico. 

XVI « Escolha do diretor entre os professores catedraticos da 
escola. 

. § 1° w Nao sera permitid:1 a realização simultânea, pelo alu 
no, de dois cursos superiores, salvo quando se tratar de eSpeciali 
zaçoes de uma mesma carreira, e houver sido prevista a compatibili 
dade de horarios no estabelecimento que as ministre. 

§ 2º » Na organizaçao dos cursos de engenharia, as discipli 
nas que caracterizaram as especializaçoes previstas na letra b do 
nº II supra serao diapostas nas ultimas series, de modo a permitir 
ao aluno a escolha da especialidade depois de avançada a sua prepa 
racao basica. 

§ 3° - O curriculo do curso de medicina devera tender a for 
maçao do medico ciinico ou cirurgiao não especializado, devendo as 
especializaçoes ser objeto de cursos de pôs-graduaçao, cuj.o funcio 
namento somente sera permitido em instalaçoes adequadas. 

§ nº - As faculdades de filosofia ministrarao cursos de pós 
—graduagao para licença no magisterio secundario, normal, segundo 
as secçoes didaticas dos cursos de bacharelado que mantiverem, A

e 
com a duraçao mínima de um ano- -de estudos teóricos e praticos, es— 
tes realizados em colegio de demonstracao, organizado na forma das 
instruçoes que forem baixadas pelo Ministro da Educaçao, ouvido o 
Conselho Nacional de Educacao, Poderao as mesmas faculdades igual 
mente manter curso de pôs—graduaçao para orientadores educacio - 
nais com estudos teórico- -praticos de ano, no minimo, e para cup 
matricula se exigira o registro de professor secundario ou de ensi 
no normal, e prova de exercício de magisterio, no ensino medio.pcl 
ti-es anos, pelo menos. 

§ 5° - Ã matrícula em qualquer dos cursos indicados no para 
grafo anterior precedera estudo de orientação educacional do candi 
dato, para verificaçao de aptidoes e interesses profissionais; 

Art. no. Quando a Uniao, o Estado ou o Município contribuir 
com 50% ou mais para o custeio de estabelecimento de ensino superí 
or, ao respectivo goveino cabera a nomeaçao do diretor e do vice - 
diretor, escolhidos de listas triplices, organizadas pela congrega 
cao, mediante votaçao uninominal em um só escrutínio, salvo se al- 
gum dos tres mais votados nao obtiver pelo menos cinco votos,quan— 
do se processara novo escrutínio. 

Art. hl. O professor catedratico sera nomeado mediante con— 
curso de títulos e de provas, no qual se atenderao as seguintes 
normas: 

I — Condição mínima para inscrição: diploma de eScola supe- 
rior em que o candidato haja estudado a disciplina da cadeira em 
concurso e prova de cinco anos de atividades posterior dedicada a 
especialidade; 

IT - Tdonºidade ”oral & crofissional dos candidatos, iulgadº 

...,/"ª'



pela Congregação; 
III — Três provas, pelo menos, escolhidas entre prova escrita, defesa de tese, prova didatica e prova pratica; 

EV - Banca examinadora constituída de .representantes da con- gregaçao, e, em maioria, de professores, ou outros especialistas eg tranhosa ela; . 

V — Julgamento por meio de valores numéricos de cuja média resulte, para cada examinador, a classificaçao.dos candidates; 
“ 

* VI - Aprovação do parecer da banca examinadora pela çongregaé ;ao,.exigindo+se dois terçosndesta para regeitar'O'voto unanime da— quela e maioria da Congragaçao na hipotese contraria, nesse como no outro caso, apenas podendo votarvos professores catedraticos e que hajam assistido a todas as provas do concurso; 
VII — Direito_de recurso, por motivo de nulidade, ao Conselho Nacional de Educaçao, quando se tratar de estabelecimento de ensino superior isolado, ou ao Conselho Universitario, nos demais casos. 

Art. he. Os livres docentes serão nomeados mediante concurso de títulos e de provas, na forma estabelecida pelo regimento de ca— 
da estabelecimento. ' 

Art. MB, Mediante proposta da congregação, poderão ser con — 

tratados, por prazo certo, professores nacionais ou estrangeiros RêN ' ra a regencia de cursos, ou trabalhos de investigacao. 
Artº na. São órgãos da administração nos estabelecimentos de ensino superior: ' 

a ) a Diretoria;
. 

b) a Congregação;
. 

,c) o Conselho Técnic0môdministrativo. 
Art. hã. Em sua fase de instalação funcionará o estabeleCi — 

mento de ensino superior com professôres contratados, escolhidos de ;refcrencia por concurso de titulos, e cuja idoneidade haja sido rg conhecida pelo Conselho Nacional de Educaçao, ou, no caso de unida— 
de de ensino integrante de Universidade, pelo reSpectivo Conselho E _niversitario, devendo o cºncurso de cada cadeira realizar—se dentro

_ do prazo de tres anos a contar da data do contrato do professor. 
Art; ué. Nas decisões a serem tomadas por estabelecimentos 

de ensino superior, cuja congregação não tenha número legal para'dé liberar, observar—se—ao as instruçoes que, para esse fim, expedir“; respectivo Conselho Universitario, ou, no caso de estabelecimentos isolados, o Conselho Nacional de Educação. 
Art; A7. Sem prejuizo da”3upervisã9 exercida pelo órgão come petente do Ministerio da Educaçao, comissoes de tres membros, desi' 

nados pelo Ministro da Educação, visitarão anualmente os estabelec mentos de ensino superior isolados, apresentando relatorio minucioe 
so, que sera apreciado pelo Conselho Nacional de Educaçao e pelo 03N 
xao local similar. 

Capítulo III 
Das Universidades 

Arg. MB. As Universidades constituem—se pela reunião, sob aº ministraçao comum autonoma, de tres ou mais estabelecimentos de en sino superior, um dos quais sera uma faculdade de filosofia e dois -outros entre faculdades de direito, engenharia ou medicina.
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“ .“aragrafo único. O nome.Universidade ê privativo das institª íçºíª deste genero e de organizaçoes de ensino agrícola em grau su— 
per or; * 

V , 

Art. h9. Os estatutos de cada Universidade, elaborados pelo respectivo Conselho Universitario e aprovados pelo Conselho Nacio « 
nal de Educação, adotarão, com observancia do disposto nesta lei,os preceitos seguintes: 

a) regime de autonomia didatica, administrativa.e finan - 
caíra; ' 

, ,
_ 

b) sªpecificação dos órgãos de administração universitâ — r a; 
c) temporariedadeuda investidura em cargo de direção ou 

de representaçao, admitida & reeleiçao; 
d) indicação—dos elementos patrimoniais e financeiros da instituiçao. » 

§ 1° - Caracteriza—se a autonomia didática da Universidade pela'faculdade'de fixar os seus currículos, os programas de estudos, 
os metodos de,ensino, os processos de verificação do aproveitamento escolar e as epocas dessa verificaçao, com estrita observanoia do disposto no art. 39.

' 

, § 2° - Caracterizaése a,autonomia administrativa da Univers; 
dade pela faculdade'de: 

a) elaborar os seus estatutos e_os regimentos das suas es colas e de todos os seus orgaos; 
b) organizar a lista tríplice para provimento de cargo de 

diretor, nos termos do art. no; 
e) admitir a dispensar empregados que não pertençam aos 

quadros dos servidores publicos; 
d) contratar professores, quando remunerados pelas rendas 

prºprias. 
§ 5° - Caracteriàa—se a autonomia financeira da Universidade 

pela faculdade de: .,
. 

a) constituir e administrar o seu patrimônio; 
b) organizar o orçamento anual de sua receita e despesa , aplicar as reSpectivas verbas e autorizar despesas ex- 

traordinarias, observando, quanto a aplicaçaondas sub— 
vençoes dos poderes publicos, as discriminaçoes Conab 
tantes das mesmas; 

e) aceitar doações, heranças e legados; 
d) tºmar as contas dos responsáveis pela sua administra — 

çao. 

§ hº - Dependerão de homologação pelo respectivo govêrno as 
resoluçoes dos conselhos das Universidades oficiais, desde que en- 
volvam a Sua responsabilidade. 

Art. 50. São órgãos da administração universitária, eleitos 
trienalmente, salvo variantes que os estatutos poderao admitir: a; 
Reitoria, o Conselho Universitario, o Conselho de Curadores e a As- 
sembleia Universitaria. 

" § 1° - Nas Universidades oficiais, o Reitor e o Vice—Reitor 
serao nomeados de listas triplices de professores gatedraticos, .e— 
leitçs pelo Conselho Universitario, mediante votaçao uninominal, em 
um so escrutínio, devendo a nomeaçao ser feita pelo Presidente da' Republica sempre que a União concorrer com 50% ou mais do orçamento 

'n 

* 

'

- 

,.:



anual da instituição, ou desta fizer parte uma faculdade federaleNo caso de algum dos cºmponentes da lista não alcançar, no primeiPoXeg crut "io, os votos de, pelo menos, 20% dos membros do Conselho Uniêreu versitario, proceder—se—a a novo escrutínio para completa—1a. 
§ 2° — O Conselho Universitário se comporã dos diretores das faculdades, de um representante de cada congregação, de um represeª tante dos livres docentesº de um representante dos alunos, de um_rg presentante dos antigos alunosªº e dos demais elementos que os esta— tutos porventura determinaremo 

3° - O Conselho de Curadores, do qual farão parte um reprg sentante do Ministerio da Educa ao, e representantes dos governos , que contribuírem com mais de 30 do orçamento da Universidade, sera constituido na forma dos estatutos, cabendo—lhe especialmente coºpg rar na'administraçm> do patrimonio da instituiçao, aprovar os or ª mªntos, fiscalizar-a sua eXecuçao e autorizar deepesas extraordina- I' as. 
§ h°‘- A Assembléia Universitaria será composta dos professô res g livres docentes das faculdades, e de representantes das instª Éuiçoes complementares, do pessoal administrativo e do corpº discen e .

. 

§ Sº — As deliberações do Conselho Universitário, para que produgam efeitos legais, deverao ser hercãágadasrpelo Ministro da & ducaçao, sempre que proferidas no uso de autoridade equivalenteeado Conselho Nacional de Educação, em relaçao as faculdades isoladas. 
: § 6° : Nas Universidades cujo reitor seja nomeado pelo Presª dente da Republica, o vice—presidente do Conselho de Curadores seraN o representante, nesse órgao, do Ministério da Educaçao. 

Capitulo IV 

Do reconhecimento dos estabelecimentos 
de ensino superior e das Universidades 

Art. 51. Nenhum estabelecimento de ensino superior. isolado ou integrªdo em Universidade, mantida pelos poderes locais.cn por instituiçoes particulares, podera funcionar no país sem previo recº nhecinmit; pelo Governo Federal, mediante decreto. 
§ 1° - O Bedido de reconhecimento, endereçado ao Censelho Nª cional de Educaçao, sera instruído com os seguintes documentos: 

a) greve de legitima organização da pessoa jurídica insti uidora, ou, nº caso de instituto oficial, lei ou de- creto de criaçao; 
b) documentação relativa às instalações; 
e) comprovantes de constituição de patrimônio ouflrendaqua assegure 0 regular funcionamento da instituiçao; 
d) quadro do magistério inicial, constituido de acôrdocom 

o disposto no art» MB» 
§ ªº — O requerimento sera apreciado pelo Conselho Nacional de Educaçao, procedendo—se as diligencias que este recomendar,e por fim, submetido'ao Ministro da Educaçao para ser encaminhado ao Pre“ sidente da Republica. 
§ Bº - O reconhecimento de Universidade ou estabelecimentode ensino sugerior mantido por entidade particular sera precedido de verificaçao da conveniencia de sua organizaçao e das possibilidades culturais da localidade, evitando-se concorrencias que poesam acar—
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retar repaixamento no nivel do ensino ministrado por estabelecimen— to que ja sirva a regiao. 
Arto Sãº As Unigersidades e os estabelecimentos isolados de ensino superior enviarao anualmente um relatorio sucinto de suas &» -tividades ao Conselho Nacional deNEducaçaoº que podera; quando needs sariog e sem prejuízo da supervisao exercida pelo Orgao competente do Ministério da Educação designar comissões para verificaçao da re gal ridade,do seu funcionamentos ” 
Arts 559 As Universidades egos estabelecimentos de ensino sg ; & 

sidos sómente perderao essa qualidade, ou dela fica a o transitoriamente privadas pºr decreto do Presidente da ªepubliw ea; mediante processo perante o gonselho Nacional de Educaçao5 asse gurada ampla defesaº Podera; porem, o Conselho, ou o Ministro; proª por ao Eresidente da Republica, no correr do processo.9 como medida preventiva ou assecuratoriag a suspensao’de qualquer das garantias . das no art, A9 e as medidas necessarias a preservacao da vida normal do estabelecimentos 

~~
~

~ 
TÍTULO x

v 9933393395 PARA QMEDUCAGA—Q ”anna—mu,. ' -_ 
: l 

l ' 
. N ! Arcº 5ª; Anualmente, a Uniao aplicara nunca menos de 10%;ecs Estadcsá o Distrito Federal e os Mhnic pios nunca menos de 20% da ““Pdã resultante dos impostos, na manutençao e desenvolvimento deana c -1 an 

m .1..LJ.O [, 

Arto Sªn O Fundo Nacional de Ensino Primário£ formado pela parte da receita federal destinada'especialmente a esse fim, por dª tras dotações que lhe sejam atribuídas e pelo saldo verificado ao fim de cada exercício nas dotações orçamentarias para fins educatiw vos, será aplicado ng dessnvolvimento dos sistemas federais de ene; _no primario e em auxilio ao ensino primari09'regular e supletiv037 sistemas locais, inclusive o dos Territoriesº 
N § lº » Os recursos do Fundo Nacional de Ensino Primário sem rao distribuídos entre as unidades da Federacao, na pgoporçao das suas neceasii‘tafieS‘9 atendendo—se diretamente a populaçao do Estado e inversamente a sua renda Pâãmââpâãâº 

§ Eº & A eonsessão'de auxiliº, pela União, para desenvolvi m mento dos sisgemas lOGaísã dependera de parecer do gonselho Nacio “ nal de Educaçao, verificada, em cada case; a observangia dos dispºe sitivos desta lei por parte da respectiva administraçaº» 
Artº 56¢AA União poderá estabelecer com os Estados e o Biagi to Federal convenios destinados a facilitar ou orientar a aplicaçao das verbas de educação9 e a tornar mais eficientes os sistemas escg lares locaisg bem como auxiliar ou participar de fundaºoes nacªorfâ. ou legais, que tenham por fimwa manutenção de escolas ou cursos de ensino medio, ou a distribuiçao de bolsas de estudosº 

TÍTULO XI 

___..DA CEEEERÉNSH .NAQiONAL pasªaymºwãº 
I .: 

. » . ºs I 
_ , Artº 519 O Ministro da Educação promovera, bienalmente, uma º "' 

— , 
% 

. ª“ 'I ' 
T = 

conrerencia dos cnefes da administraçao escolar dos Estados, dos a; ritorios e do Distrito Federal eAde representantes das associaçoes de estabeleªiwsntos e de professoresg para o estudo de problemas g;L rais e locais referentes & educa aos9
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Parágrafo único - EsSa conferência, que se efetuará atêõo deI maio de cada ano, constara essencialmente de tres partes: 
a) exposição documentada e debate do que houver—sido rea- 

lizado no bienio anterior, pelas asministraçoes locais. 
de ensino e pela Uniao; 

b) proposição e exame de medidas a serem sugeridas ou re— 
comendadas aos governos da Uniao, dos Estados, do Dis- trito Federal e dos Municipios; 

c) estudo de planos de cooperação entre a União e os Pºdâ res locais, no sentido do desenvolvimento da educaçao 
e da cultura. ' 

TÍTULO XII 
DISPOSIÇõES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 58. o ensino religioso constitui disciplina dos horári— 
os das escolas oficiais, e"de matricula facultativa e sera ministrª 
do de acordo com a confissao religiosa do aluno, manifestada'por'e— le, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsavel. 

Parágrafo único - O registro dos professores de ensino reli— 
gioso sera realizado perante a autoridade religiosa respectiva. 

Art. 59. A escola instituirâ, onde necessario, medidas e prá ticas que promovam & assimilaçao social do imigrante e de seus fi— 
,lhOSo 

Art. 60. Os estabelecimentos de ensino deverão constituir—se 
em centros de cultura escolar e extra-escolar da zona em que fúncig 
ne m. 

_ 
Parágrafo único, As escolas da zona ruralúassumirãowprogres- 

sivamente, em relaçao a populaçao local, as funçoes de orgaos de en sino supletivo,_de auxiliares na educaçao agrícola, de colaborado — 

ras no combate,as endemias e de centros de difusao cultural. 
Art. 61. Cada Estado promoverá a criação, nas escolas prima— 

rias,de grande matrícula, de classes de recuperacao para alunos pagª do-retardados ou portadores de deficiencias de qualquer natureza , que prejudiquem o seu aproveitamento escolar. 
§ lº - Os alunos que não puderem ser—reajustados nessas clas ses deverao ser encaminhados para instituiçoes especializadas, aprg veitando-se de preferencia as 3% existentes, mantidas nas entidades particulares e com as quais serao firmados convenios de cooperaçao. 

» ê 2° — Convênios idêntigos deverão ser firmados com ínstitª 
içoes que se dediquem a educaçao de deficientes de fisico ou anor - 
mais da conduta. 

§ ãº - Para anormais profundos, escolarmente irrecuperáveis, 
cada Estado devera manter uma instituiçao assistencial, para reco — 

lhimento; definitivo. ' 

Art. 62.«Poderãoworganizar-se livremente cursos e institutos 
decªnsino e de divulgaçao cultural, nao regeridos na lei, sujeitos 
porem a registro nos orgaos de administraçao local de ensino, para 
os fins de verificação de idoneidade tecnica e moral, e de estatis- tica. ' 

Parágrafo único — Tais entidades, que não poderão emitir di- 
ploma de qualquer natureza, mas apenas certificados de que conste a 
verdadeira natureza do curso e seus processos didaticos, sendo que '
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de seus prospectos, anuncios, e outros meios de publicidade, deve — 

rao constar claramente essas mesmas indicaçoes, verificadas, na sua 
autenticidade, pelos orgaos locais de administraçao da educaçao. 

Art. 65, O Ministério da Educaçao mantera o registro de pro- 
fessôres _habilitados para o exercício do magisterio de grau médio. 

Arte 6h O Ministério da Educaçao, pela repartiçao especiali 
zada competente, filiada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Es- 
tatistica, elaborara anualmente a estatística nacional do ensino e 
as demais esuaDJicas culturais, de acordo com o disposto no convê 
nio intergoverna.mental de 20 de dezembro de 1951, 

Arte 65, O Ministerio da Educaçao mantera rigorosamente em 
dia o repositorio de tedas as leis, regulamentos, registros e de— 
mis atos referentes a educaçao, eXpedidos pelos poderes publicos 
locais, 

Art, 669 Os poderes publicos estabelecerao medidas que levem 
ao aperfeiçoamento do livro didatico e'ao barateamentoldo seu custo. 
Os livros didaticos para o ensino primario e do grau medio deverao 
ser depositados e registrados nos orgaos competentes do Ministerio 
da Educaçao, os quais poderao promover, perante o Conselho Nacional 
de Educaçao, a pxoibiçao do uso, nas escolas, dos julgados impropri 
os aos fins educativos. 

Art. 67¢ O Ministério da Educaçao e os orgaos locais reSpcn- 
saveis pela educaçao acompanharao e procurarao orientar as publica- 
çoes infanto—juvenis, escritas, faladas ou animadas, podendo proi - 
bir & sua circulaçao nas escolas quando julgado, pelo Conselho Naci 
onal de Educa çao, ou pelos orgaos locais equivalentes, prejudiciais 
aos fins da educaçao nacional. 

Arts 68, Aos maiores de dezenove anos, sera permitida a eb - 
tençao de certificados de conclusão do ciclo ginasial, em consequen 
cia de estudos realizados livremente, desde que prestem exame em se 
tabelecimento de ensino secundario federal, estadual, ou mantido pe 
lo Distrito Federal, . 

Art 690 .Sera permitida a transferencia de alunos de um%- pa 
ra outro estabelecimento de ensino, inclusive de escola estrangeira 
de reconhecida idoneidade, feitas as necessarias adaptaçoes do regi 
me escolar, de aJcioo com o dispuserem os poderes locais, em rela - 
çao ao ensino medio; os Conselhos Universitarios, em relaçao as res 
pectivas escolas, e o Conselho Nacional de Educaçao, amarelaçao aos 
estabelecimentos de ensino superior isoladosO 

Art 700 Os diplomas de curso superior, para que produzam“, 
quaisquer efeitos legais, serao previamente re3; »;LÇJOS no Ministe- 
rio da Educaçao. 

Artº 71, Sobre a base da reciprocidade e com p1 evia audien - 
cia, ou por iniciativa do Ministerio da Educaçao, a Uniao podera 
firmar Cºnvenios com os govêrnos estran,geiros,o 18pondo sobre a va— 
lidade dos diplomas exiedidos pelos respectivos estab& ecimentcs de 
ensino de grau me& o ou superior, com dispensa da validaçao dos cur 
sos, salvo para a 1 ngua Vernacula, a geografia e a historia patri— 
as e as disciplinas que digam respeito a circunstancias especiais 
do Brasil. 

Art. 72, A juizo do Conselho Nacional de Educaçao, poderao 
ser atribuídas as prerrogativas que esta lei confere as escolas ofi 
ciais, a estabelecimentos de ensino medio mantidos por instituiçoes 
particulares, desde que satísxs Qam as seguintes condiçoess 

I - Provimento dos cargos docentes na forma prev: -sta para as 
escolas oficiais do sistema de ensino em que estejam integrados; 

II - Remuneraçao dos professores igual ou superior a do magis 
têrio dos mesmos cursos, nas escolas oficiais do mesmo sistema;
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“. III — Garantias'de estabilidade aos professores, análogas as 
concedidas ao magisterio oficial; ' 

IV 5 Cinco anosgpelo menos, de funcionamento eficiente, a jug 
zo das_autpridades locais. 

art. 73. Nas suas relações com os poderes locais, a União eº timulara: ' 

a) a criação de Conselhos locais de Educação, análogos ao 
Conselho Nacional de %ducaçao, quanto a constituiçag , estabilidade, renovaçao parcial e periodica, e funçoes; 

b) a elaboração de planos de educação estaduais e munigi- 
pais, com base nosâdados censitarios e na verificaçao 
das condiçoes economicas e sociais de cada regiao; 

0) a organização de serviços de orientação educacional e 
profissional, convenientemente aparelhados e entregues 
a orientadores com suficiente experiencia do ensino; 

d) a instituição de bibliotecas populares, inclusive sob 
a forma circulante; 

e) a organização de filmotecas, discotecas e coleções ar tísticas,npara serem utilizadas nas escolas e outras -instituiçoes culturais. 
Art. 7h'»º ensino de aprendizagem industrial e comercial,man tido pelas empresas industriais, como parte integrante do sistema federal supletivo, sera organizado e dirigido pelas respectivas enª 

tidades representativas, de grau superior, legalmente reconheºidas. 
§ 1° - Constituem obrigações minimas do empregador, industri al ou comercial, na manutençao dos cursos de aprendizagem: 

' 
a) contribuir mensalmente com a quota'correSpondente a um“ 

-A 
. e meio por cento, do valor dos salarios pagos aos seus 

' empregados sob qualquer título, ou de dois por cento 
quando se tratar de empresa de mais de quinhentos em - 
pregados; ' 

b) admitir aprendizes maiores de lh anos, como seus suprª 
gadosg a fim de matricula—los nas escolas de aprendizª 
gem, em contingente de cinco a quinze por cento do to— tal deuseus empregados, em atividades que comportem 
formaçao profissional. 

§ 2º — Cabe aos Institutos ou Caixas de Previdência arreca - 
dar a contribuiçao devida'pelos empregadores para fins de aprendizª 
gem a que se refereno paragrafo anterior, simultaneamente com a con tribuiçao de providencia, bem como promover a sua cobrança executie 
va, entregando o produto da arrecadaçao as respectivas entidades. 

ãº»— A contribuição arrecadada em cada Estado será nêle,a— plicada, salvo a importância de quinze por cento, que cgnstituira 
um fundo de caracter geral destinado ao custeio dos orgaos nacionakà 
e ao auxílio dosoursos de aprendizagem nos Estados cuja contribui— 
_çâo prevista no §21° do art. 7h, letra a, seja deficiente. 
& 

. § hº — As entidades industriais e comerciais a que se refere 
. este artigo apresentarao anualmente ao Ministerio da Educaçao rela— -ítorio circunstanciado de suas atividades, com o demonstrativo desua 
prestaçao de contas perante o orgao competente. 

Art. 75. Quando hajam de ser incorporados ao Exercito, 
_ 

os 
portadores de diploma de curso profissional ficarao sujeitos somen— 
te & seis—meses de serviço militar, se ossuirem o certificado de habilitaçao em educaçaº fieica, sendo 1 cito as autoridades milita— 
res de negar a concessao dessa regalia se nao julgarem a habilita — 

çao adequada.
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Parág aro unico - Quandoàse tratar de alunos de curso indus- tria “bu agr cola, a incorporaçao ficara adiada, sem prejuiZo do es tatu do neste artigo, ate que o curso se complete, a monos quo o a— luno haja atingido a idade de 20 anos. 
. 

Art. 76. Quando incorporados ao Exercito, oshdiplomados pe — los cursos industriais serao aproveitados de preferencia, nos servi ços especializados que correSpondam as suas habilitações; 
Art. 77. As excurções de professores e estudantes dentro do pais gu ao estrangeiro serao diáciplinadas por normas baixadas pela direçao das respectivas escolas, quando isoladas, ou do Reitor da º niversidade, competindo ao Ministerio da Educaçao transmitir—lhes 

as recomendacoes que julgar Convenientes e que devem acatar, setimª goo da penalidade estabelecida no art. 53, íª fine. ,“ 
Art. 78. O ano letiVO; nas escolas de todoslos graus, saradª vidido em dois períodos separados por 15 dias de ferias entre 20 de junho-& 5 do julhoe " 

Parágrafo único - Na fixação do período de férias finai" e das epocas de provas, no ensino superior, no colegio universitario, no segundo ciclo do curso secundário e nos cursos’tocnicosa o Gonsg lho Nacional de Educaçao e os conselhos universitarios terao em viª ta a sua harmonizaçao eom o periodo de cursos de preparaçao de ofi— ciais de reserva. 
Art. 79. Em todos os centros educacionais do país serão rea— lizªdas, durante a semana da Patria, festividades escolares, que_pg derao revestir—se de caracter publico, coordenadas pelo Ministerio 

da Educaçao, pelo Governo do Estado ou pelo governo muníbipal,na og” dem de precedencia em que sao enumerados. 

_ Parágrafo único - Compete igualmente ao Ministério da Educa- 
çao, bem como aos governos locais,<ientro das reSpectivas orbitas administrativas, determinar & comemoraçao por todas as escolas do pa 3, ou por determinadas escolas, de acontecimentos ou datas inteê grades na historia do Brasil ou da humanidade, e pro rios a estimu— lar a realizaçao dos fins educativós enunciados no titulo—II desta lei, vedadas, nas escolas de qualquer grau, as manifestacoes de ca— rater político,partidario ou de cunho anti—democratico. 

Arg. 80,, o Ministro da.-Educação ouvido o Conselho Nacional .. de Educaçao, podera resolver por equidade os casos de regime esco.ê lar'nao previstos nesta lei, inspirando-se nos objetivos que & aniê 
mam. * 

Art. 81° Não So aplica aos professores e diretores de estabª lecimentos particulares de ensino, com exercicio antes da promulgab 
ian da presente lei, o exigido nos seus artigos 19, n° 6, e 22, nº 

30 
' 

. , 'ª 

, Art. 82. Os professõres dos estabelecimentos de ensino secaº dario mantidos por entidades—privadas, em efetivo eªercicio noSseis 
meses anteriores a promulgaçao desta lei, nao poderao ser dispensa— 
dos ou sofrer qualquer redução de seus vencimentos em virtude das modificaçoes dela resultantes, salvo se se recusarem a reger turmas 
de disciplinas em que estejam habilitados, devendo, porem, seu aprg veitamento ser feito, nesse caso, de preferencia em turmas novas,pa ra ressalvar os direitos dos demais professores, 

Art.'83, Os professores ínterinos de escolas médias oficiais, 
nomeados ate 50 do julho do corrente ano, poderao inscrever—se no lº concurso das cadeiras que ocupem, sem a exigência estabelecida 
no art. 27, XIV - º, . 

” Art. 8h. Na constituição do primeiro Conselho Nacional de % ducaçao, que for nomeado sob a vigencia desta lei, cinco titulares



terão o mandato de dois anos, e cinco tê-lo—ão de quatro anos. 
Art. 85. Enquanto os Estados e o Distrito Federal nao orga— 

nizarem o seu ensino médio de acôrdo com as diretrizes e bases fe- 
derais, as reSpectivas escolas dêsse grau oontinuarao subordinadas 
alegislação federal. 

Art. 86.0 Mi istro da Educaçao, ouvido o Conselho Nacional 
de Educação, decidira das questoes susoitadas pela transiçao entre 
o regime escolar até agora vigente e o instituido por esta lei, bai 
xando, para esse efeito, as instruçoes que se tornarem necessarias. 

Art. 875 Dentro do prazo de 60 dias, da entrada em vigor 
desta lei, as Universidades adaptarao os seus estatutos ao. regime 
nela estabelecido, enviando os projetos de novos estatutos ao I1- 
nisterio da Educaçao, a fim de que, ouvido o Conselho Nacional de 
Educaçao, sejam aprovados pelo Presidente da Republica. 

Art. 88° Esta lei entrara em vigor 90 dias depois de publi- 
cada, revogadas as disposiçoes em contrario;
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COMISSSQ pg DIRETRIZES ª BASES 

(Observações apresentadas ao-exame da 

Comissão, pelo Senhor Ministro da Educação ,Í 
em relação ao texto definitivo, preparado em 

5.6.9u8) 
,

' 

Emenda gg ; - Substituir o Titulo III, atualmente denominado "Do Consg 
lho Nacional de Educação", por êste outro, assim redigido: 

"2A ADMINISTRACAQ pª EDUCAçgg 

Art. 39 — Compete ao poder público federal e aos pode - 
res locais assegurar o direito-â educação, nos têrmos desta lei, 
promovendo, estimulando e auxiliando o desenvolvimento do ensino 
e da cultura.. ' 

,Art. uº - As funções da União, em matéria de educação e 
cultura, serão exercidas pelo Ministério da Educação. 

Art. 59 » Ao Ministro da Educação, como responsável pe— 
la administração federal do ensino, incumbe velar pela observân- 
cia desta lei, coadjuvado pelo Conselho Nacional de Educação e 
pelos departamentos e serviços instituídos para êsse fim. 

Art. 69 — Cabe ao Conselho Nacional de Educação: 
- a) assistir o Ministro da Educação no estudo dos 

assuntos relacionados com as leis federais do ensino e bem assim 
no dos meios que lhes assegurem perfeita aplicação; 

b) emitir parecer sôbre as consultas que os pode - 
res públicos lhe endereçarem; 

c) Opinar sôbre a concessão de auxílios e subven — 

ções federais aos estabelecimentos de ensino e outras institui — 

ções culturais; 
d) sugerir aos poderes públicos as medidas que jul 

gar convenientes à solução dos problemas educacionais; 
e) elaborar o seu regimento interno e exercer as 

demais atribuições que a lei lhe confere. 
Parágrafo único - As decisões do Conselho Nacional de & ducação dependem de homologação do Ministro da Educação, para 

que produzam efeito legal. « 

_ 

Art. 7ª — O Conselho Nacional de Educação, cujo presi — 

dente nato será o Ministro da Educação, terá quinze membros, no— 
meados pelo Presidente da República, por seis anos, dentre pes - 
soas de notório saber e experiência em matéria de educação. 

Parágrafo único — De dois em dois anos cessará o manda- 
to de um terço dos membros do Conselho, permitida a recondução 
por uma só vez." 

Emenda gg ; — Excluir o art. 7, por desnecessário. 

x- Egmnda gg 5 » Dar ao art..8 do anteprojeto a seguinte redação: 

”Art. 8º - E da competência dos Estados e do Distrito 
Federal fixar as condições de reconhecimento das escolas primar; 
as e_médias em seus territórios, assim como orienta—las e inspe— 
ciona—las, salvo se se tratar de estabelecimentos mantidos pela 
União, ou integrãdos no sistema federal. ,
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Emenda ªí ª - Acrescentar ao parágrafo único do art. 8 mais uma le— 

tra, em que se diga: ' 

"d) idoneidade moral e profissional do diretor e do 
corpo docente." ' 

Emenda na 5 q Acrescentar um artigo aSSim redigido: 
"Art.“ « O Conselho Nacional de Educação poderá pro- 

pôr, a qualquer tempo, a revisao de outorga de reconhecimento 
concedido pelos Estados ou pelo Distrito Federal a escolas pr; 
mãrias e médias, sob pena de nenhuma validade dos certificados 
que emitirem." 

Emenda ªí é - Acrescentar ao art. 18: 
_' 

. , "... prevista a aceleração de um ano para alunos bem 
.NAJa—dotados."

~ 
Emenda 23.1 - Acrescentar a letra a do item lº, do art., 22: 

»»n ";..'ou a completar dentro de 30 dias do início do 
curso." '

, 

Emenda g3 §'- Substituir a expressão "dezoito horas" por”Úvinte e u- 
ma hora semanais", na letra b, do item 39 do art. 22D 

Emenda 23 2 — Substituir a expressão "quinze aulas", por “dezoito aº 
las“, no item Dº do art. 22. 

ªªâªªâ ªí Lº.“ Redigir_o item hº, do mesmo artigo, da seguinte formª, 
:* hº — Disciplinas obrigatórias, perfazendo, em conjun- 'to; dezoito aulas semanais: 

_

. 

a) ciclo ginasial: português, matemática, ciências.sg 
ciais, francês, inglês, ciências físicas e naturais e desenho; 

_ 

b) ciclo colegial: português5'matemática, ciências sg ciais, uma língua estrangeira, física e química, e biologia e 
higiene. “ 

Emenda 53 lª'; No item 59 do mesmo artigo, substituir as expressões- 
"dezoitof_por úvinte e uma"; e "vinte e quatro" por "Vinte e cinco", 
acrescentando—se ainda: "... não se computando para êsse calculo as 
horas consagradas â freduentação a biblioteca e às atividades extra— 
curriculares." 

Emenda gg'ig — Redigir os itens 69, 79, 8º e 99 do art; 22, da segut; 
te forma: ; 

' '

' 

69 - Classes que não excedam de quarenta alunos;
V 

79 — Seriação das disciplinas e programas mínimo de ca 
da uma fixado pelo Conselho Nacional de-Educaçãog 

8º — Obrigação, por parte do estabelecimento, de fazer funcionar anualmente pelo menos 70% do total de aulas e exercí- 
cios que o calendário_escolar atribua a cada disciplina, sob pe na de não se realizar a promoção dos alunos,. 

,
. 

_ 99 — Frequência obrigatória, sõ podendo ser promovido 
o aluno que houver comparecido a setenta e cinco por cento das 
aulas de cada diaciplina, '

»
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Emenda gg lí — Acrescentar um item ao mesmo artigo, com a seguinte 
redação: 

Art. llº — Notas variando de O a lo, equivalendo as 
médias de 5 a 6 a aprovação simples, de 7 a 9 5 a aprovação 
plena, e acima deste limite a distinção; exigência de aprova—_ 
çâo em tôdas as disciplinas, para promoção a serie imediata 
permitido exame de 2a. época até duas disciplinas.(0 item 10 
passaria a ll, e o item ll passaria a 12). 

Emenda gg gg — Acrescentar ao art. 22 um parágrafo, assim redigido: 
Parágrafo único - E facultado aos estabelecimentos 

particulares de ensino secundário tornar obrigatório,nos seus 
cursos, o ensino de qualquer disciplina optativa, sem que en- 
tretanto, a reprovação nessa disciplina impeça o aluno de 
ser promovido para a série seguinte, quando transferido para 
outro estabelecimento, desde que haja satisfeito os mínimos e xigidos no item 59 deste artigo." ' 

Emenda gg lí - Redigir o § lª do art. 32, da seguinte forma: 
, _ 

"êlº — Entre as provas de admissão ao colégio figura ra obrigatoriamente a de português, com caráter eliminatorio." 
(Os atuais §§ lº, 29 e 39 passarão, assim, a Zª, 39 e Aº). 

Emenda 23 lª — Redigir o item 69 do art. 3h, da seguinte forma: 
69 - Obrigação por parte do estabelecimento de fazer 

funcionar anualmente, pelo menos 70% do total das aulas e e- 
xercícios, que o calendário escolar atribua a cada disciplina, 
sob pena de não se realizar a promoção dos alunos." 

Emenda gg ªí“-.Acrescentar novo item, que poderá tomar o nº 7, e ªg 
sim redigido: 

"Frequência às aulas e exercícios práticos, como com 
' 

dição para que o aluno possa ser promovido em lª época, em ca 
_da disciplina, de 70%, no'minimo, admitindo—se que os alunos 
não frequentes as aulas teóricas prestem exame vago em Zª épg ca." (Numerar os itens atuais de 7 a 13, como 8 a lu) 

Emenda gg lª - Acrescentar um parágrafo único ao art. 3h, assim re— 
digido: " 

"Parágrafo único — Quando a União, o Estado ou o Mu— nicípio contribui com 50%, ou mais, para o custeio da escola, 
ao respectivo govêrno caberá a nomeação do diretor escolhendo êste, de uma lista tríplice, indicada pela congregação." 

Emenda ng ;2 -.Art. UB, acrescentar: 
"... outra de direito, ou de engenharia, ou de medi— cine.“ 

. 

Parágrafo único - O nome Universidade e privativo de instituições dêste gênero. 

Emenda gg ªº — Redigir a letra º, do § 29, do art. uu, da seguinte 
forma: 

. "Indicar, em lista tríplice, os candidatos aos cargos 
de diretores, nos têrmos do parágrafo único do art. Bu;"(pro — 

posto como emenda nº 17).
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Emenda gg ª; - Ao art. hh, acrescentar_êste parágrafo; 

, 
'"Parágrafo nº — Dependerão de homologação pelo respeg 

tivo govêrno as resoluções dos conselhos das UniverSidades of 
ficiais, desde que possam envolver responsabilidades parar a- 
Quêle". 'ª' ' ' 

Emenda ng ªê - Redigir o § lº, o § aº e o § 39 do art. AB de seguiª 
te forma:

“ 

"Parágrafo lº — Nas Universidades oficiais, o Reitor 
será nomeado de uma lista tríplice de professôres catedráti — 

cos, em exercício Ou aposentados, eleitos pelo Conselho Uni - “ 

versitário, devendo a nomeação ser feita pelo Presidente_ da 
República sempre que a União concorre com 50% ou mais do orca 
mento anual da instituição,-ou que desta faça parte uma esco— 
la federal. " 5

' 

' 

Parágrafo 29,— 0 Conselho Universitário_se comporá 
dos diretores das escolas, de um representante de cada congrg 
gaçâo, de um representante dos livres docentes, de um repre - 
sentante dos alunos, de um representante dos antigos alunos,e 
dos demais-elementos que os estatutos porventura determinaram, 

Parágrafo Bº - O Conselho de Curadores, do qual fa- _ 

rão-parte um representante do Ministério da Educaâao, e repre- 
sentantes dos governos que contribuírem com maiSv e-50%, de 
seu orçamento, será constituído na forma dos eStatutos, cabeg 
do—lhe principalmente cooperar na administração do patrimônio. 
da instituição, aprovar os orçamentos, fiSCalizar a sua execg 
ção e autorizar despesas extraordinárias." ' ' 

Emenda ªí g3 —_Acrescentar ao mesmo artigo um novo parágrafo, (59) 
assim redigido: “ 

"559 —.As deliberações do Conselho Universitário, pa 
ra que produzam efeitos legais, deverão ser homologadas pelo 
Ministro da Educa ao, sempre que proferidas no uso de autoriq 
dade equivalente ª do Conselho Nacional de Educação, em rela— 
ção as faculdades isoladas."n 

Emenda 33 ªº — Bedija-se o art. h7 por .esta forma: 
"Art. b7 w As Universidades enviarão anualmente um 

relatório Sucinto de suas atividades ao Conselho Nacional de 
Educação, que poderá, quando necessário, designar comissõesª 
para verificação da regularidade do seu funcionamento." 

Emenda 23 ªi - Redigir o art. 50 e seus parágrafos da seguinte for 
ma: 

' " " . 

“Art. 50 - O Fundo Nacional de Ensino Primário, fog 
mado pela parte da receita federal destinada especialmente a“ 
êsse fim, por outras dotações ue lhe sejam atribuídas e pg 
10 saldo das dotações orçament.rias para fins educativos, se rá aplicado no desenvolVimento de sistema federal de ensino 
primário e em auxílio ao ensino primário dos sistemas locais, 
inclusive o dos Territórios, 

§ lº - Os recursos-do F.N.E,P, serão distribuídos 
entre as unidades da Federação, na proporção das suas neces— 
Sidades, atendendo-se diretamente à população do Estado e in 
versamente à sua renda Pââ gªpitg.

- 
§ Zº — A concessão de auxílio, pela União, para de 

senvolvimento dos sistemas locais, dependerá de parecer do 
Conselho Nacional de Educação, verificada, em cada caso, que 
a administração respectiva venha observando os dispositivos 
desta lei." '

«

'
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Emenda 35 ªº — Redigir o art. 51 da seguinte forma: 
“Art. 51 — A União poderá estabelecer, com os Esta 

dos e o Distrito Federal, convênios destinados a facilitar 
ou orientar a aplicação das verbas de educação, e.a tornar 
mais eficientes os sistemas escolares locais, bem como par— 
ticipar de fundações locais que tenham por fim a manutenção 
de escolas ou cursos de ensino médio;" 

Emenda 33 g1 e No art. 52, mudar a expressão "anualmente" para 
"bienalmente", e acrescentar "representantes de associações de es 
tabelecimentos particulares de ensino". 

Emenda ng ªº — Redigir o parágrafo único do mesmo artigo da según 
”te forma: a);....... no biênio anterior ...;....,_ 

b tomou.—u & 

.. 

o) estudo de planos de cooperação entre a Uni 
ão e os poderes locais, destinados ao desenvolvimento da e- 
ducação e da cultura. 

Emenda ng.g3 - Acrescentar ao art. 6h, gg fine: "em articulação 
com os poderes locais." 

Emenda 25 ªº — Acrescentar novo parágrafo ao mesmo artigo, assim 
redigido: ' 

- "gag - As entidades industriais e comerciais a que 
se refere ste artigo apresentarão anualmente ao Ministério 
da Educação e Saúde relatório,circunstanciado de suas ativª 
dades, Com o'demonstrativo de sua-prestação de contas e coª 
signação dos saldos existentes." '

. 

Emenda gg jl'é Suprimir,por já haver decisão da Justiça do Traba— 
lho, nesse sentido. .

' 

Emenda 33.5; — Acrescentar os nois'seguintes artigbs finais: 
- Art.- — O Ministro da Educação, ouvido o Conse- 
lho Nacional de Educação,.expedirã instruções que regulam a transição entre o regime escolar até agora vigente e o ins— tituido-por esta lei, ' 

Art. - Esta lei entrarãÍem vigor 90 dias depois 
de publicada, revogadas as diSposições em contrário. ' 

Emenda ng 55 — Acrescentar, nas Disposições Gerais: 
Art. 

_ 

— Poderão organizar-se livremente cursos e institutos de ensino, e de divulgação cultural, inclusive 
por correspondência, sujeitos sempre a registro nos órgãos 
de administraâão local de ensino, para os fins de verifica— 
ção de idonei ade técnica e moral e estatística. .

" 

Parágrafo único — Tais entidades não poderão emithr 
diploma de qualquer natureza, mas apenas certificados deque: 
conste a verdadeira natureza do curso, seus objetivoseapro- 
cessos didáticos; dos proSpectos, anúncios e outros meiosde publicidade, deverão constar claramente eSSas mesmas indicª 
ções, verificadas, na sua autent'cidade, pelos órgãos«é lo- 
cais de administração da educação.“
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ANÉEEQETQ 1232, leªl 

FIXA AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL‘ 

(âeâºdgªâàãa) 
(Preparado pelo Relator Geral, 

Prof. Almeida Junior, & Vig 
ta das emendas, en 5—6—948) 

TÍTULO I 

29.121.321.29 & aeraçãº . 

__ Art. 19Á'-A eduCação % direíbo de todos, e será dada no lar e na 
950010.. I“ I 

luº : -. . . - x — N a .

& 

Paragraío único; 'O direito a educaçao sera assegurado: 

, Ile pela obrigação; imposta aos pais ou rGSponsãveis pelas cri- 
aºças, de proporcionar a estas, por todos'os meios ao seu alcance, a educanr 
çao para que estejam aptas; 

. II — pela inetituição, por Sarto.do'pederwpúblicosewdaªiniaf:ii.u 
va particular; respeitadas as disposiçoes legais, de escolas de todos os 
graus; 

III —'pela variedade dos cursos e flexibilidade dos currículos; 

_, IV — pela'gratuidade escolar; estabelecida desde já para o eneif . no primario oficial, e ue se precurara ampliar aos graus ulteriores e as 
escolas privadas, atraVes das seguintes medidas;_ 

a) redução progressiva, atê'final;extinçao, das taxas e emolu 
mentos das eSCOlas oficiais; ' 

. b) concessão de favores legais aos estabelecimentos que_admír - w v.’ . . N- . vv tam alunos gratuitos ou de contribuiçao reduz;da;, 

c) aSSistência aos alunos que dela necessitarem,_sob & forma 
de fornecimento gratúito, ou por preço reduzido, de material escolar, 
vestuario, alimentação e serviços médicos e dentários; 

A d) criação de bolSas para estimular estudos esPecializados de interesse geral, ou para assegurar a continuaçao dos estudos de pesu 
soas de capaCidade superior, em instituições públicas ou particulares. 

V - pela_graiuidade densino oficial ulterior ao primáriognara 
quantos provarem'falta ou insuficiencia de recurSOS. 

TÍTULO II 
aºs. IIIS. P.;—fa EDIMQZLQ 

Art; 29; A educação nacional inspira—se nos princípios de liber— 
dade e nos ideais de solidariedade humana. 

_ “ I ª No sentido da liberdade, favorecerá as condiçoes de plena realizaçao da personalidade humana, de modo a assegurar o integral desene



volvimento do indivíduo e o seu ajustamento social. 

II — No sentido da solidariedade humana, incentivará a coesao da 
familia e a. formaçao de vínculos culturais e afetivos, fortalecerá a con— 
ciencia da continuidade historica da naçao e o amor a paz, e coibirã o tra- 
tamento desigual por motivo de convicçao religiosa, filosofica ou política, 
bem como os preconceitos de classe e de raça. 

TÍTULO III 
pg CONSELHO NACIONAL pg EDUCAÇÃQ 

Art. 3., O Conselho Nacional de Educaçao, com sede na Capital F 
ral, tera quinze membros, nomeados pelo Presidente da República, por seis anos, 
dentre pessoas de notoric saber e experiencia em matéria de educaçao. 

Paragrafo unico. De dois em dois anos cessara o mandato de um 
terço dos membros do Conselho, permitida a reconduçao por uma só vez. 

Art. 49. Cabe ao Conselho Nacional de Educação: 

a) velar pela observancia desta lei, promovendo as investiga— 
çoes necessarias e representando, perante as autoridades competentes, 
contra qualquer transgressao de que tenha conhecimento, ou com o fim 
de esclarecer duvidas suscitadas; 

b) sugerir aos poderes públicos as medidas que julgar conve- 
nientes a soluçao dos problemas educacionais; 

e) emitir parecer sobre as consultas que aqueles poderes lhes 
endereçarem- 

d) opinar sobre a concessao de aux1lios e subvençoes aos esta 
belecimentos de ensino e outras instituiçoes culturais; 

e) elaborar o projeto do seu regulamento; 

f) exercer as demais atribuiçoes que esta lei lhe confere. 

Paragrafo unico. As deliberaçoes do Conselho comportam pedido de 
reconsideraçao, por qualquer interessado, e recurso para o Ministro da Educaçao 
e Saude, nos casos determinados no regulamento. 

TÍTULO IV 

OS S STEMAS ºª EESINO 

Art. 59, A Uniao, os Estados e o Distrito Federal organizarao os 
seus sistemas de ensino, com observancia da presente lei. 

Art. 69. A Uniao organizará c manterá o sistema de ensino do" 
Territórios, e bem assim a açao federal supletiva, que se extendera a todocapeís 
nos estritos limites das deficiencias locais. 

Art. 79. O sistema federal e os sistemas locais poderao abranger 
todos os graus de ensino e todos os tipos de instituiçoes educativas, sendo con— 
tudo exigidos aos ultimos apenas escolas primarias e médias.
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6 > . .- _ Art. 89, É da COmpOuGHCla dos Estadçs e do Distrito Federal £1— 

xar as condiçoes de reconhecimento das escçlas primarias e médias em seus terri- 
tõrios, assim como orientázlas e.inSpeciona—las, salvo se se tratar de estabele— 
cimentos mantidos pela Uniao° 

Parágrafo único. São condiçoes mínimas para o reconhecimento: 

a) 
A "' .. . existencia de instalaçoes satisfatórias; 

b) plano de escrituração escolar e de arquiVQ que fiSSegure & 
verificaçao da identidade de cada aluno e a regularidade e autentici— 
dade de sua vida eSCOlar; 

:u . A c) garantias de remuneraçao condigna aos professores, e de 
estabilidade enquanto bem servirem; 

d) observância dos demais preceitos desta lei. 

TÍTULO V 

QA EDUCAÇÃQ PRÉ-PRIMÁRIA 

A Art. 99. As instituiçoes pré—primárias têm por objetivo restar 
assistencia às crianças de menos de Sete anos, e proporcionar—lhes educaçao ade- 
quado. o

\ 

Art. 10. As empresas, que tenham a seu serviço mães de crianças 
em idade inferior a sete anos, serão estimuladas a organizar e a manter, por si 
ou em cooperaçao com os poderes públicos, instituições pré-primárias para essas 
crianças. 

TÍTULO VI 

2.4 Mªçãº gaªra 

Art. 11. O ensino primário, obrigatório para as crianças de sete 
a quatorze anos de idade, so será dado na língua nacional. 

Arto 12. Para assegurar o cumprimento da obrigação escolar, a lei estabelecerá: 

'a) o registro anual das crianças em idade escolar; 
. . . . “ \ b) a forma de incentivar e de fiscalizar a freqúencia as any 

las; 

o) a eSpecificação dos funcionarios responsáveis pelo cumpri— 
mento da obrigatoriedade escolar; 

d) os meios de efetivar a reSponsabilidade dos culpados pela 
inobservancia da lei. 

Art. 13. Serão dispensadas da obrigação escolar: 

a) as crianças que obtiveram o certificado de conclusão do 
,curso primário;



sz“. 
b) as que nouVerem, durante cinco anos, frequentado regular— mente a escola primaria; 

. & . , ,q o) as que estiverem recebendo educaçao eficiente no lar,-com- provada anualmente em exames perante as autoridades competentes; 

d) as que, por doença ou anomalia grave, não devam frequentar a escola, salvo se existir classe ou estabelecimento que lhes seja adº quado._ 

Art. 14; Para os maiores de quatorze anos, que carecem de ensino primário, haver5.cursos Supletivos. ' 

N º . A 
& Art, 15. Serao instituídos ou subveneionados, de acordo com 

, as conveniencias locais, serviços auxiliares tendentes a difundir o a incrementar a educaçao primária na zona rural, tais oonoNtranSporte escolar, internatos :iªdi' colonias—escola, escolas ambulantes e missoes culturaiso 

A . o . I . ". v' ' Art. 16. As empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de cem pessoas sao obrigadas a manter, em articulaçao com os Pº“- a I. . » . deres publicos, ensino primario gratuito para os seus serv1dores e.os filhos deg teS.' “* “' ' 

Art. 175 Os proprietários rurais que não mantiverem escolasnpri— marias para as crianças residentes em suas propriedades, promoverão a frequencia regular_destas às.escOlas de acesso mais fácil, ou concederão facilidades para instalaçao e funcionamento de escolas oficiais. 

º Art. 18. O ensino primário será ministrado em cinco'sérics mande de estudos.' 
A 

C l . » Parágrafo único. As tres primeiras séries constituem o curso pri l'. .i- mârio fundamental e as duas ultimas, o curso primario complementar. 

Art. 19. Na organização do ensino primário serão observadas as normas seguintes:
_ 

I — Gondiçses para matrícula: 

a) idade mínima de sete anos, completos ou : completar—se até . ' 

. í . . noventa dias apos a data do 1n1c1o do ano letivo; 
10 ausência de doença contagiosv & 

II - Duração minina do período de aulas: 

a) 200 dias letivos no ano, efetivamente computados; 

b) dia com quatro horas de atividadesescolares5 inclusive re— creio. 

III — Programa mínimo, que permita adaptaçSes regionais. 

» IV - Provas anuais de aproveitamento escolar, sendo as de con- clusao de curSO organizadas e Fiscalizadas, obrigatoriamente, por autori— 
dade escolar. 

V — Organização de instituiçoes auxiliares da escolaz tais como caixas e cooperativas escolares, bibliotecas infantis e associaçoes de pais 
e mestres. 

"VI — Professores e_diretores de nacionalidade brasileira; ”habi—
.



litados por escola de formação de professores primários, ou pelo menos aprg 
vedes perante bancas oficiais. ' 

ParágrafO'único. O programa da escola primária abrangerá prati— 
cas elementares de iniciaçao no trabalho, adequadas aoAmeio, & idade e ao sexo, 
que desenvolvam a habilidade manual, satisfaçam a tendencia infantil para a ati- 
vidade e ponham a criança em contacto direto com a natureza e a realidade econô- 
mica e social. 

“TÍTULO VII 

m “Entrª,—Clªsse ....v Mªlº 

Capitulo I - Dos ºbjetivos gª educaçãº ªº & médio~
/ 

Art. 20. A educação de grau médio destina-se à formação do ado— 
lescente, pela cultura geral o preparaçao profissional, e será ministrada: 

&) no curso.secundário; 

b) em cursos profissionais; 
vv 0 

o) nos cursos de formaçao de professores primários; 

d) no colégio universitário. 

Capítulo II — QQ gªggg.secundârio 

Art. 21. O ensino secundário far—se—â em dois ciclos: o ginasta, 
de quatro anos, e o colegial, de duas ou mais séries. 

Art. 22. Na organização do ensino secundário serão observadas as 
normas seguintes: 

I — Condiçges mínimas para matricula na primeira série do ciclo 
ginasial: ' 

a) onze anos de idade completos; 

b) conclusão de curso primário complementar; 

e) aprovação em exame de Estado, ou perante banca fiscalizada 
por autoridade escolar; 

II — Condiçães para matrícula na primeira série do ciclo cole- 
gial: 

a) conclusão de curSo ginasial; 

b) ou conclusão de curSO profissional básico,wou de curso de 
regentes, suplementado, num e noutro caso, por aprovaçao, em exame de 
Estado, em tantas disaiplinas quantas bastem para, com as já estuda—. 
das,-completar o estudo das disciplinas obrigatórias do ciclo gina— 
Sial. 

III — Duração mínima do periodo escolar: 

&) duzentos dias letiVOs por ano, efetivamente computados;
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b) dezoito horas semanais de aulas, alem dos exercícios obri—I 

gatôrios de educaçao fisica e de canto orfeonico.. 

IV — Disciplinas obrigatórias, que perfaçam, em conjunto quinze 
aulas semanais: 

a) ciclo ginasial: portugues,- matemática, geografia, historia 
geral e do Brasil, frances ou ingles, ciencias físicas e naturais e 
desenho; 

b) ciclo colegial: portu es, matematica, histOria geral e do 
Brasil, uma lingua estrangeira, fisica, quimica e biologia. 

V — Disciplinas optativas fixadas pelo poder publico local, das 
quais cada aluno escolhera uma ou duas em cada serie, até completar, com as 
disciplinas obrigatórias, o minimo de dezoito e o maximo de vinte e quatro 
aulas semanais. 

VI — Classes.que não excedam de trinta e cinco alunos. 
' VII —"Seriaçao das disciplinas e programa basico de cada uma finª ' do pelo Conselho Nacional de Educaçao. 

VIII - Frequencia obrigatoria, so podendo prestar exame final o 
aluno que houver comparecido a setenta e cinco por cento das aulas de cada 
disciplina. 

. IX — Exame de Estado para conclusao de cada c1616, ou perante 
banca fiscalizada por autoridade escolar, 

X — Obrigof ioriedade de atividades complementares visando a edu— 
seçao moral e civica, a educaçao artística e ao desenvolvimento da sociabi— 
lidade. 

XI # Condições para o provimento do cargo de professor: 

a) nos estabelecimentos oficiais, concurso de títulos e de 
provas, preferidos, em igualdade de condiçoes, os diplomados para o na 
gistêrio secundário, por Faculdade de Filosofia; 

b) nos estabelecimentos oficiais das unidades federadas, onde 
exista faculdade de filosofia Que, durante seis anos pelo menos, haja 
mantido curso de formaçao de professores secundários para a disciplina 
da cadeira vaga, provimento mediante cºncurso de títulos e de provas 
a que só serao admitidos diplomados por faculdade de filosofia, salVo 
se for negativa a primeira inscriçao referente a vaga; 

e) nos estabelecimentos privados, provimento pela forma das 
alíneas anteriores, ou mediante escolha de professor secundário regis- 
trado no Ministério da Educaça-o e Saude, ou licenciado temporariamente 
pelo poder publico losalg 

XII - Condiçoes minimas ra o provimento do cargo de diretor:m_ cional dade BraSileira e habilitaçao legal para o exercício do magistêriu 
secund io. 

Cªpim-ªº TTT aºs curª—=o reinªrªm...“ 

« Art. 23. A educaçao profissional será dada a partir da idade de 
.onze anos,. em cursos pro_1as1on1ls supletivos, em cursos profissionais básicos e 
em curSos tecnicos. 

§ 19. Sao curSos profissionais supletivos os que ministram edu— 
cacao profissional e, ao mesmo tempo, noçoes correSpondentes ao programa da seco 
1a primaria.
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'§ 29. São cursos profissionais basicos os que ministram educação 
profissional, em quatro anos letivos pelo menos, juntamente com o mínimo de cin- 
co discíplinas do ciclo ginasial, a alunos que tenham concluido 0 curso primário 
complementar. 

. 

A § 39. SEC cursos técnicos os que ministram educação profissio— 
nal, em tres anos letivos pelo menos, juntamente com o minimo de seis disci li— 
nas de carater cultural a alunos que tenham concluído o curso profissional basi—' 
co, ou o curso de regentes, ou o ciclo ginasialº 

§ 49. Os cursos de técnico industrial ou agrícola, de condutorde 
servi-o, de têCnico em administração, técnico em contabilidade, de secretário, estatístico ou de técnico de propaganda não poderão ser de nível inferior ao dos 
cursos previstos no parágrafo anterior. 

' Art. 24. Na organização da educação profissional básica ºu têem; 
ca, observar—se—â o diSpogto no art, 22 desta lei, sobre exame de admissao, dura 
çao do ano letiVo, seriaçao das disciplinas, organizaçao do programa, percenta- 
gem de aulas e exercícios, frequencia de alunos, notas de aprovacao, atividades 
complementares e exame de conclusao do cursos 

, Art. 25» Os portadores de diploma de curso técnico.poderão matri 
cular—Se no colegio universitário de escola superior relacionada com o " curso t cnicg que tiverem frequentado, desde que completem, em exame de admissao, as 
condiçoes de ingresso, e satisfaçam às demais exigencias legais, 

. A. “_ Art. 56. As empresas industriais e comerciais são obrigadas a m; nistrar, em cooperaçao, aprendizagem de oficios e de tecnicas de trabalho a seus 
trabalhadores menores. 

* 5 195“ Os cursos de aprendizagem industrial e comercia1.terão um 
a tres-anos de duraçao. ' 

_ § 29. Os portadores de carta de ofício, ou de certificado de con clusao de curso de'aprendiZagem, poderão matricular-se nos cursos profissionais 
basicos correspondentes, em serie adequada ao grau de estudos atingido no curso 
de aprendizagem. ' 

A Capítulo IV — ºgg cursos de formaçãº de professêggg primários ; ªº professores especializados 

Art. 27. A formação de professores primários far—se—â por um ou 
mais dos seguintes tipos de cursos: 

a) curso de regentes, abrangendo, em quatro series anuais pe— 
lo menos, após o curso prin—rio complementar, o ensino das matérias 
obrigatórias do ciclo ginasial e a formaçao pedagágica; 

. A _ ;. b) escola normal, com tres séries anuais pelo menos, apos o 
ciclo ginasial'ou o curSO profissional básico, ou o curso de regentes; 

; a) instituto de educação, com duas séries anuais no minimo, 
apos o ciclo colegial” ou o curSo profissional tecnico, ou depois de 
escola normal. 

* Parágrafo único, Aplicar—se—ã aos cursos dewformação_de profes— 
sores o disposto no art. 22 desta lei, sobre exame de admissao, duraçao mínima 
do periodo escolar, programa básico, percentagem de aulas e exercícios, frequen- 
cia de alunos, exames de conclusão de curso, notas de aprovação, atividades comª 
plementares e condiçoes para & inançâmento dos cargos de professor ou diretora
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Art. 28º ªos estabelecimentos do formaçao de professores primáw 
rios, haverá escolas primárias de demonstraçao e prática do magistério. 

"Art. 299V Aos alunos que concluírem o curso normal, ou o de insta 
tuto de educaçao, será facultada matricula, respectivamente, no colegio— univere 
sítãrio da faculdade de filosofia ou na primeira série da mesma faculdade, desde 
que aprovados em exame de admissão e satisfeitas as demais condiçoes legais. 

. "., A I 
.. 

. . ” Arte 300 A formaçao de professores primários especializados em 
educaçao fisica, canto orfeonicoj desenho e trabalhos manuais, será feito em eu; 
so especial, nas escolas normais e nos institutos de educaçao, 

( E : . . Capitulo V — ºg gçiesin meiys£51târlº na www. :Manuela: 

Art, 31. O curso do colégio un'versitário destina-se a alunos 
que, havendo concluído o ciclo colegial ou o curso tecniCO, ou, ainda, o curso 
normal, pretendam ingressar em escola superiora 

' l . . . o . " Parágrafo unico, Os cursos do colégio univen51târlo, com a dura— 
çao mínima de um e maxima de dois anos, funcionarao anexos as escolas superiores 
9 or exce ao ”unto a estabelecimentos de ensino secundario ue a resentem con ! ,,J q _, .. 
diçoes satisfatorias para iSSO, a juízo do Conselho Nacional de Educaçao. 

Art. 32. As con-1 , .oíçoos de matrícula, o currículo e o regime Ev de 
. , o I . N . aulas e de exames do cologl: niversztario, serao estabele01dos no regimento de 5—1“. .. ' . o H ! o cada escola superior, em que venha a funCionar o COleglOe 

§ 19. O currículo do colegio universitário constará de quatro a 
seis disciplinas. 

» N§'29a Na organização do curso observermsemã 
9 

disposto no art. 
22 sobre duraçao do ano letivo, percentagem de aulas e exer31cios, frequencia de 
alunos, notas de aprovaçao, bem como sobre a forma de provimento dos cargos do— 
centes. ' 

. ;, . N . 
§ 39. Os progossores de escola superior não_poderao lecionar no 

respectivo colégio universitario; quando este nao pertença àquele escola. 

TÍTULO VIII 

se ªmelia swag 

Capitulo I - Egg gPVfiijVOS fl; ersiv—o gºnçríor :::.-. um 

Art. 33. O ensino superior,_ministrado em prosseguimento ao ens; 
ng médio, e destinado exclusivamente aos que, possuírem nível intelectual e apt; 
does adequados, tem por objetivos: 

a) o desenvolvimento da alta cultura e da pesquiza científica; 

b) a especialização filosófica, literária, científica, tecniê 
ca ou artistica;

! ' c) a habilitação para o exercício das profissoes técnico-cieª 
tifícas e liberaise



Capitulo II — Das escolas superiores 

Art. 34. Nos estabelecimentos de ensino superior serão observa, 
dos os preceitos seguintes: 

I — Condiçoes minimas para matrícula na primeira série dos cur— 

sos de graduaçao: 
N' o.- .. 

a) conclusao do curso do colegio univerSitãrio, com aprovação 
plena, no minimo; 

b) aprovaçao em concurso de habilitaçao. 

II — Duração mínima do curSO de graduação: 

e) curso de medicina, seis anos; 

b) curso de direito, de engenharia civil, engenharia indus— 

trial, engenharia eletrotecnica, engenharia de minas e matalurgia, 
mica industrial, arquitetura, cinco anos; 

e) cursos de matemática, física, química, história natural, 
geografia, historia, ciencias sociais, filosafia, letras clássicas“ e 

verne culos, letras modernas, pedagogia, veterinaria, agronomia, cien— 
cia s economicas, ciencias contábeis, ciencias atuariais, quatro anos; 

. A 

d) curso de farmácia, de odontologia, de Jornalismo, tres 
anos: 

e) curso de serviços sociais, de pintura, de escultura e our 
tros, bem como de professorado de desenho, de musica ou de educaçao 
física, para escolas médias, e que for fixado pelo Conselho Nacional 
de Educaçao, 

III — Duraçao minima do periodo escolar: 200 dias letivos por ano, 
efetivamente computados. * 

IV — Curriculo contendo, no minimo, as disciplinas essenciais 
aos propositos da escola ou curso, diSpostas em seriaçao logica, e subme— 

tido a aprovacao do Conselho Nacional de Educaçao, no caso de escola supe— 

rior isolada, ou do Conselho Universitario respectivo, no caso de escola 
integrante de Universidade. 

V — Programa de cada disciplina, organizado pelo professor ca— 

tedratico e aprovado pela Congregaçao. 

VI— Frequencia, para prestaçao de exames em primeira época, a' 
um minimo de aulas teõricas e práticas de cada disciplina, com a poesibili- 
dade, aos alunos nao frequentes as aulas teoricas, de prestar exame vago 
em segunda epoca. ,

- 

VII — Limite de matrícula, em cada série, de acordo com as possi— 
bilidades materiais e didaticas da escola, a juízo do Conselho Nacional de 

Educaçao, para as escolas superiores isoladas, e do Conselho Universitário 
reSpectivo,para as demais. 

VIII - OrganiZaçao. onde possível, de escolas ou cursos pos-gradua 
çao para especializaçao profissional e aperfeiçoamento. 

IX — Apoio as atividades estudantis que estimulem o estudo e ou; 
tivem as virtudes cívicas e sociais. 

o ' A 
O I N . 

X — SerViços de aSSistenCia e de orientacao educacional aos 
0.1111105 o

' 

XI » Instituição da livre docência.
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XII — Instituição da carreira do magistério, subordinada ao con— 
curso de títulos e de provas e compreendendo, na medida das necessidades de 
cada escola, as funções sucessivas de instrutor, assistente, professorzrâuº 
to e professor catedrático. 

XIII — Escolha do diretor dentre os professores catedráticos da 
escola. 

,, 
Art. 35. O professor catedrático será nomeado mediante concurSo 

de titulos e de provas, que atenderá as seguintes normas: 

I - condição mínima para a inscrição: diploma de escola supe- 
rior em que o candidato haja estudado a disciplina da cadeira em concurso e 
prova de cinco anos de atividade posterior dedicada & eSpecíalidade; 

II — três provas pelo menos, escolhidas, entre prova escrita, dº 
fesa de tese, prova didática e prova prática; 

III _ banca examinadora constituída de representantes da ícongre— 
gaçao, e, em maioria, de professores, ou outros especialistas, extranhos a 
ela; 

IV — julgamento por meio de valores numéricos de cuja média re- 
sulte, para cada examinador, a ákssificaçao dos candidatos; 

V - aprovação do parecer da banca examinadora pela congregação, 
exigindo—se dois terços desta para rejeitar o voto unanime daquela; 

VI - direito de recurso, por motivo de nulidade, ao Conselho Naa 
cíonal de Educa ao, quando se tratar de escola superior isolada, ou ao Conà 
selho Universi rio, nos demais casos. 

Art. 36. “Antes da abertura_do concurso, e mediante solicitação 
do interessado & aquiescencia da congregaçao, poderá ser transferido para cadei- 
ra vaga o professor catedrático da mesma disciplina, de outro estabelecimento. 

.. Art. 37. Os livros docentes serão nomeados mediante concurso de 
títulos e de provas, em forma estabelecida pelo regimento de cada escola. 

Art, 28.- Sob proposta da Congregação, poderãoAser contratados,pcr 
prazo certo, professores nacionais ou estrangeiros para a regencia de cursos ou 
trabalhos de investigacao. 

Art. 39. São õrgãos da administração de escola superior: 

a) a Diretoria; 

b) a Congregação; 

c) o Conselho Técnico—Administrativo. 

“ Art. 40, _Em sua fase de instalação funcionará a.escola superior 
com professores contratªdosç escolhidos de preferencia por concurso de títulos,— 
e cuja idoneidade haja sido reconhecida pelo Conselho Nacional de Educacªo, ou, 
no caso de escola integrante de Universidade, pelo respectivo Conselho Universi— 
tário, devendo o concurso de cada cadeira realizar—se dentro do prazo de tres 
anos a contar da data do contrato de professor. 

_ “ art, 41. _Nas—decisoes a serem tomadas pg: escolas cuia congrega— 
çaoanao tenha numero legal para deliberar, observar—se—ao as instruçoes que,_pa— 
ra esse fim, ecdir o respectivo Conselho Universitário,;ou,.no caso de escola
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superior isolada, o Conselho Nacional de Educação, 

Art. 42. ComiSSOes de tres membros, designados pelo Ministro da 

Educaçao e Saúde, visitarao anualmente as escolas superiores isoladas, apresen— 

tando relatório minucioso, que sera apreciado pelo Conselho Nacional de Educaçao 
e pelo Órgao local análogo a esteº 

Capitulo III - pªg ªªersidâdâ 

Art. 43. As Universidades constituem—se pela reunião, Sob *admi- 

nistraçao comum autonoma, de três ou mais escolas superiores, uma-das “quais de 

filosofia. 

Art. 44, Os estatutos de cada Uniw rsidade, elaborados pelo res- 
pectiVo Conselho UniVersit5 rio e aprovados pelo Conselho Nacional de Educaçao, 
adotarao, com observancia do diSposto nesta lei, os preceitos seguintes: 

a) regime de autonomia didática, administrativa e financeira; 

b) especificação dos orgãos da administração universitária; 

e) temporariodade da investidura em cargo de direçao ou de re 
presentaçao, admitida a ra“1 355.5950; 

d) indicação das condiçoes patrimoniais da instituição. 

§ lº. Caracteriza—se a autonomia didatica da Universidade pela 
faculdade de fixar os seus curri.oul.os, os programas de estudos, os métodos de en 
sino, os processos de verificaçao do aproveitamento escolar e as épocas dessa 
verificaçao. 

§ 290 Caracterzizanse a autonomia administrativa da Universidade 
pela faculdade de: 

a) elaborar os seus estatutos e os regimentos das suas esco— 

las e de todos os seus orgaos; 

b) escolher os diretores das suas escolas e institutos e os 
chefes dos seus sersços tecnicos e administrativosº 

e) admitir e dispensar empregados que nao pertençam aos qua— 

dros dos funcionários publicos; 

d) contratar professores— 

§ 39. Caracteriztmse a autor 239 financeira da Universidade pela 
faculdade de:

'

A 

a) constituir e administrar o seu patrimonio; 

b) organizar o orçamento anual de sua receita e despesa; apli 
car as "cacUlvas verbas e autorizar despesas extraordinárias; 

e) aceitar doaçãesá heranças e legados. 

Art 45. Sao õr gaos da administraçao Universitaria, salvo 
' 

as 
variantes que os estatu.tos poderao admitir: a Reitoria, o Conselho Universitário, 
o Conselho de Curadores e a Assembleia Universitaria, 

§ 19, Nas Universadades oficiais, o Reitor será nomeado de uma 

lista tríplice de professores catedr5ticos, em exercicio ou aposentados, eleitos 
pelo Conselho Universitário,
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§ 20 O Conselho Universitário se eomporá dos diretores das 9309" 

las, de um representante de cada congregaçao,_ de um representante dos livres do— 

centes, de um representante dos alunos, de um representante dos antigos alunos,e 
de outros elementos que os estatutos venham a determinar. 

§ 391 O Conselho de Curadores sera constituido na fonmà dos es- 
tatutos, cabendo—lhes principalmente cooperar na administraçao do património da 
instituiçao, aprovar os orçamentos, fiscalizar a sua execuçao e autorizar despe- 
sas extraordinarias. 

§ AQ» A assembleia Universitária será composta- dos professores e 
livres docentes das escolas e de representantes da.s instituiçoes complementares, 
do pessoal administrativo e do corpo discenteº 

Capítulo IV —_99 reconhecimentº das escolas superiores e das ºgiª 
versidades 

' ' 
- A; - u. “***—“r 11 

Art, 46. Nenhuma escola superior, isolada ou integrada em Univer 
sidade, mantida pelos poderes locais ou por institui oes particulares, pode 
funcionar no país sem previo reconhecimento pelo Geverno Ebderal. 

§ 19a 0 pedido de reconhecimento, endereçado ao Conselho Nacio+ 
nal de Educaçao, sera instruído com os seguintes documentos; 

a) prova de legitima organizaçao da pessoa jurídica institui—“ 
dora, ou, no caso de instituto oficial, lei ou decreto de criaçao; 

b) documentaçao relativa às instalações; 

e) comprovan ates da constituiçao de patrimonio que assegure re 
guiar funcionamento da instituiçao; 

d) quadro do magistério inicial, constituído de acgrdo com o 
art, 40. 

' ' 

§ 29. O requerimento sera apreciado pelo Conselho Nacional deExu 
eaçao, procedendo—se as deligencias que este recomendar, e, por fim, submetido 
ao MiniStro da Educaçao para ser encaminhado ao Presidente da Republica.

' 

Art. 47, As Universidades enviarao anualmente um relatório sus- 
cinto de suas atividades ao Conselho Nacional de Educaçao, que poderá, quando ne 
cessario, designar comíssoes para a verificaçao da regularidade do seu funciona- 
mento. 

Art. 48. As Universidades e as escolas superiores reconhecidas 
somente perderao esta qualidade, ou dela ficarao transitoriamente privadas, por 
decreto do Presidente da Republica, mediante processo perante o Conselho Nacio— 
nal de Educaçao, assegurada ampla defesa. - 

TÍTULO IX 

me Recusos nas A ªramªdº 

Art. 493 Anualmente a Uniao aplicará nunca menos de dez por cen- 
to, e os Estados, o Distrito Federale os Municípios nunca menos de Vinte por 
cento da renda resultante dos impostos, na manutençao e desenvolvimento do ensi- 
no.
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Art, 50. nO tdo Nacional do ªnsino Primário, formado pela parte 

da receita federal destinada especialmente a esse fim, ser aplicado no’ custeio 
do ensinó primario dos Territórios, no ensino supletivo primário da União e no 

auxílio ao ensino primário dos sistemas locais. - 

. . . z ;" .' 

§ 19.'-Os recursos do Fundo Nacional de Ens1no Primario, » desti— 

nados ags sistemas locais, serao distribuidos as reapectivas administraçoes, na 

proporçao das suasnneces51dades, segundo critérios gerais fixados pelo Conselho 

Nacional de Educaçao.
' 

§ 29. "A concessão de auxílio, pela União, para o desenvolvimento 

dos sistemas locais, dependerá de.parecer do Conselho Nacional de Educaçao, apap 

rada préviamente a exata.obserVancia'dos dispositivos desta lei. 

“ Art. 51.- A União poderá estabelecer, com os Estados e o Distrito 
Federal, convenios destinados a facilitar ou orientar a aplicaçao das verbas de 

educaçao, e a tornar mais eficientes os sistemas escolares locais. 

' 

TÍTULO x 

gg CONFERÉNCIA NACIONAL guª EDUCAÇÃQ 

* , Art.-52. O Ministrº da Educação promoverá, anualmente, uma con, 

ferencia dos chefes da administraçao escolar dos Estados, dos Territôrios-e do 

Distrito Federal, e de representantes de associa oes de estabelecimentos, para o 

'estudo dos problemas gerais e locais referentes a educaçao. 

Parágrafo únióo. Esta Conferencia, que se efetuará até 30 de 

maio de cada ano, constará essencialmente de tres partes: 

a) exposição dgcumentada do que foi realizado, no ano ante— 
._ 

rior, pelas administraçoes locais de ensino e pela Uniao; 

#! ' 

. 
- 

. .

' 

b) proposiçao e exame de medidas a serem recomendadas aoB'go— 

'Vernos estaduais e municipais; 
ª . s "..-, 

e) preparação de convenios relativos a educaçao. 

TÍTULO XI 7 

mm GERAIS~ 
Art. 53 o ensino religioso constitui disciplina dos horáriOSª. 

das escolas oficiais, ª de matricula facultativa e será ministrada de acordo cºm 

a confissao religiosa do aluno manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu 

representante legal ou reSponsàvel. 
, , . —, 

. 
, " . 

Parágrafo.único.ª Os professores de ensino religioso estarao re— 

gistrados perante a autoridade religiosa respectiva. 

Art. 54. A escola instituirã, onde necessario, medidas e pratiê 7 

cas que promovam a assimilaçao social do imigrante e de seus filhos. -º 

' Art. 55. Os estabelecimentos de ensino deverão'constituir—Se' em 

centros de cultura escolar e extraàescolar da zona em que funcionem. 

Parágrafo Único.“ As escolas da zona rural assumirão progressiVa-
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mente, em relaçao 5 populaçao local, as funçoes de orgaos de ensino supletivo, 
de auxiliares na educaçao agrícola, de colaboradoras no combate 5 endemias e de 
centros de difusao cultural. 

A Art. Sóª. O Ministerio da Educaçao e Saude manterá o registro de 
professores habilitados para o exercício do magisterio de grau medio. 

Art. 57. O Ministério da Educaçao e Saude manterá rigorosamente 
em dia o repositôrio de _todas as leis, regulamentos, regimentos e demais atos 
referentes a educaçao, expedidos pelos poderes publicos locais. 

Art. 58. O poder publico estabelecerá medidas que levem ao 5pér—v 
feiçoamento do livro didático e ao barateamento do seu custo.

' 

Art. 59, Aos maiores de dezenove anos, será permitida a obtençac 
de certificados de conclusã o do ciclo ginasial, em consequencia de estudos reali 
zados livremente, desde que prestem exame em estabelecimento de ensino secunda— 
rio federal, estadual, ou mantido pelo Distrito Federal. 

Art. 60, Ser5 permitida a transferencia de alunos de um para ou— 
tro estabelecimento de ensino, inclusiVe de escola estrangeira de reconhecida 
idoneidade, feitas as necessárias adaptaçoes do regime escolar, de acordo com o 
que diSpuzeram os poderes locais, em relaçao ao ensino médio; os Conselhos U914 
versit5rios, em relaçao as respectivas escolas, e o Conselho Nacional de Educ54 
çao, em relaçao as escolas superiores isoladas. 

Art; 61. Os diplomas de curso saperior, para produzirem nais; 
quãr efeitos legais, serao registrados préviamente no Ministério da Educaçao e 
Sa de. 

, Art. 62. Poderao ser atribuídas as prerrogativas que sete lei 
confere as escolas oficiais, a juizo do Conselho Nacional de Educaçao, aos esta;— 
belecimentos de ensino médio mantidos por instituiçoes particulares, que satis4 
façam as seguintes condiçoes: 

I 4 provimento dos cargos docentes na forma prevista para as 
escolas oficiais do sistema; . 

II 4 remuneraçao dos professores igual ou superior 5 do magis— 
tério dos mesmos cursos, nas escolas oficiais do sistema«l 

III 4 garantias de estabilidade aos professores, análogas 5s con— 
cedidas 50 magisterio oficial- 

IV 4 cinco anos, pelo menos, de funcionamento eficiente, a juízo 
das autoridades locais. 

Art. 63. Nas suas relaçoes com os poderes locais, o Governo Fe; 
deral estimulará: .

' 

I 4 5 criaçao de Conselhos locais de Educaçao, análogos ao Con 
selho Nacional de Educaçao, quanto a constituiçae, estabilidade, possibili— 
dade de renovaçao parcial e periódica, e funçoes; 

II 4 a elabora ao de planos do educaçã e estaduais e municipais, 
Com base nos dados censit rios e na verificaçao das condiçoes economicas e- 
sociais de cada regiao; 

III 4 5 organização de serviços de orientação educacional e pro—
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fissional, convenientemente aparelhados e entregues & orientadores com saw 
ficiente experiencia do ensino; ' 

IV — a instituição de bibliotecas populares, inclusive sob a fog 
ma circulante; 

V — a organizaçao de filmot eas, discoteca s e coleçoes artisti— 
cas, para serem utilizadas nas escoL s e em outras instituiçoes culturais. 

Art. 64. O ensino de aprendizarem industrial e comercial, manti— 
do pelas empresas industriais, sera organizado e dirigido pelas respectivas enti 
dades representativas, de grau superior, legalmente reconhecidas,, 

§ 1.. Constituem obrigaçoes minimas do empregador, industrial ou 
comercial, na manutençao dos cursos de aprendizagem: 

a) contribuir menso lmente Com a quota correspondente a um e 
meio por cento, do valor dos salários pagos aos seus empregados 

' 

sob 
qualquer título, ou de do1s por ee l;O quando se tratar de empreSa de 
mais de quinhentos empregados; 

b) admitir aprendizes maiores de 14 anos, como seus empregasn 
dos, a fim de matricula-los nas escolas de aprendizagem em contingen— 
te de cinco a quinze por cento do total de seus empregados em ativida- 
des que comportem formaçao profissional» ' 

§ 2.. Cabe aos Ins+ 1tutos ou Caixas de Previdência arrecadar & 

contribuiçao devida pelos empregadores para fins de aprendizagemX a que se refs—. 
re 0 art. anterior, simultaneo ment com a contribuiçao de providencia, bem Como 

promover a sua cobrança executiva, Centregando o produto da arrecadaçao as res- 
pectivo s entidades. 

§ 30. A contribuiçao arrecadada em cada Estado sera nele aplica- 
da, salvo a importancia de quinze por cento, que constituirá um fundo de caráter 
geral destinado ao custeio dos orgaos nacionais, e ao auxílio dos cursos de ãmren 
dizagem nos Estados cuja contribuiçao prevista no art, 32 letra e, seja defi: 
ciente. ' 

Art. 65. Quando hajam de ser incoraorados ao Exército, os porta— 
dores de diploma do curso profissional Eiearao sujeitos somente a seis meses de 
serviço militar, se possuirem o certi.ficado de habilitagao em educaçao Nfisica, 
s ndo lícito as autoridades militares denegw a eoncessao se a habilitaçao ' nae 
for julgada adequada. 

Paragrafo unico, Quando se tratar de alunos de curso industrial, 
a incorporaçao ficara adiada, sem prejuizo do estatuído neste artigo, ate que o 
curso se complete, a menos que o aluno haja atingido a idade de 20 anos., 

Art.- 66. Quando incorporados ao Exército, os diplomados pelos 
cursos industriais serao aproveitados, de preferencia, nos serviços cepecializan 
dos que correspondam as suas habilitaçeeso 

TÍTULO XII 

atªmsxoõas Imsmms 

Art. 67.. No primeiro Conselho Nacional de Educaçao, que fer no-
A 

meada soba vigencia desta lei, cinco titulares terao o mandato de dois anos, e 
cinco te—lo—ao de q ,tro anos.



. Art. 68. Não Se aplica aos professeres e diretores de estabele— 
“cimentos particulares de ensino, com exercicio antes da promuigaçao da presente 
lei, o exigido nos seus arts: 19, n9 6, e 22, nº 13. 

Art. 69. Não se aplica a Universidade Rural, atualmente mantida
. 

pela Uniao, o disposto no- art. 43. 

Art. 70. os professores dos estabelecimentos de ensino secundàw 
rio mantidos por entidades privadas, em efetivo exercício nos seis meSes c.nté- 
riores a promulgaçao desta lei, nao poderao ser diSpensados ou sofrer qualquer 
reduçao de seus vencimentos em Virtude das modificaçoes dela resultantes, salva 
se se recus rem a reger turmas de disciplinas em que estejam habilitados, deven4 
do, porém, seu aproveitamento ser feito, neste caso, de preferencia em turmas 
novas, para ressalvar os direitos dos demais professores. 

Art. 71. Enquanto os Estados, ou o ªdstrito Federal, nao organiª. 
zarem o seu ensino médio de acordo com as diretrizes e bases federais, as res“ 
pectivas eeeolas desse grau continuares subordinadas a legislaçao federal vigen— 
'te na data da promulgaçao desta lei- ,
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DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 
.

‘ 

Além das emendas de redação, foram apreseª 
tadas outras, que, por alterarem o sentido 
do que já foi aprovado pelo plenário foram 
encaminhadas em separado ao Senhor Minis — 

tro da Educação. Ei—las: 

Art. 29 
"Acho deficiente êste artigo; Prefiro sempre a emenda que apresen— tei anteriormente" (Levy Carneiro).

A 

Nota — O texto da emenda a que se refere o Dra Levy Carneiro achad' 
se transcrito no relatório do relator geral; 

. Art 59 
"Diga: presidido pelo Ministro da Educação e Safioe"a(Levy Carneiro) 

Art e ªº“ 
"Em vez da,— aqueles poderes — diga: O Ministro da Educaçao e Sau— de". (Levy Carneiro) 

Artº 19 
“Suprima — de nacionalidade brasileira". (Levy Carneiro)

. 

Art» 22 "lº - c) admissao mediante exames rea.lizados perante bancas ofici- ais ou fiscalizadas por autoridade escolaro JUSTIFICAÇÃO - É, em ultima 
analisa, o "exame de Estado", tao desejado pelos que vêem nele a salva- 
çao do ensino; Com a atenuaçao da clausula final, que torna a medida ma is exequivel". (Almeida Junior) 

"5° - dezoito horas semanais de aulas9as quais se acrescerao, obri 
gatoriamente, no ciclo ginasial; exercícios de educaçao fisica e de can 
to orfeônicoºe JUSTIFICAÇÃOO O canto orfeônieo e a educaçao fisica se restringirâo, no carater obrigatorio_, para o lº ciclo” Depoi.s desta ida 
de, o que os moços querem e clube, e esporte" (Almeida Junior) 

"hº — Disciplinas obrigatorias, num total de quinze aulas semanais. 
JUSTIFICAÇÃO: A redaçao atual permite numero inferior a 15, o que esta 
evidentementemente enªado". (Almeida Junior) 

"hº — Em vez de quinze aulas diga - dezoito aulas". (Levy Carneimj 
"b) ciclo colegial: português, matematica, historia geral e do Bra sil, fisica e química e biologia. JUSTIFICAÇÃO: 0 2ª ciclo do ante—pro— 

jeto ficou sobrecarregado, impedido por isso de adaptaçoes aos diversos 
cursos superiores e aos diversos tipos .de interesses culturais". (Almei 
da Junior)

. 

"5° — Suprima o "mínimo de dezoito" (Levy Carneiro) 
"6° - Classes que nao excedam de LO alunos, JUSTIFICAÇÃO: O limite 

de 55, fixado no ante-projeto, vem dificultar ainda mais o problema do 
nosso ensino secundario, Os estabelecimentos particulares terao que co—
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brar mais caro; os -ic1a1s terao que ao citar menor numero de alunos. 
Demais; o total de ho alunos e Cómpativel com um bom ensino" (Almeida 
Junior); 

. 
_ 

&. 
"7° -ªSuprimafu"de preferência" (LeVy-Carneiro);- 
"7° - Seriação das áisciplinas obrigaêêêias e programa básicocbca 

da uma fixado pelo Conselho Nacional de Educaçao.- JUSTIFICAÇÃO É modi 
ficação pleiteada por diverSos dentre os. melhores diretores de Colegas 
de Sao Paulo. E que me parece Vantajosa,_mesmo pena o barateamento do 
livro didatico" (Almeida Junior), 

"Pleitea—se tambem (e com prºcedencia, a meu Ver) que na escolha 
de disciplinas optatiVas o aluno pos-Sa preferir; em vez de uma nova ma 

têria, & intensificaçao de determinada disciplina obrigatoriaoDonde um 
paâgrafo mais ou nmnos assimz' 

Paragrafo unico. Na escolha de disciplinas optativas, poderá o ap 
luno completar o seu total de aulas semanais mediante intensificaçaodo 
estudo de uma ou.mais disciplinas obrigatórias" (Almeida Junior); 

"12 — Suprima — nacionalidade brasileira" (Levy Carneiro)º 

Art. 51 
"Paragrafo _unico. Nao 3Q pederia suprimir - e & maxima de doisº A 

limitaçao maxima de tempo para todas as carreiras e profissoes do cur-' 
so do colegio universitario, é perigosa e arbitraría" (Torres Filho). 

"Da mesma sorte e desaconselhavel a permissão de colegio uniVersi— 
tario junto a estabelecimento de ensino secundario, que nao constitua 
uniVersidade. Tanto mais que & extinçao dos antigos cursos complementa 
res anexos as escolas superiores foi a pior sucedida de tôdas as ulti- 
mas experiencias do ensino entre nós" (Torres Filho)w- 

“Suprimir‘o-parégrafo Bº. A medida e sadia,ªmas está evidentemeni: 
te deslocada numa lei de cariter'gera1“‘(Alme1da JuniorBO 

. 
Art.: 5h . 

_“2º — e) curso de higiene e saude publica para medic.ós, um ano. 
f) a atual alínea e" (Almeida Juni or).. 

W -mínimo - diga' 75%" (Levy Carneiro). 
"W:Supr1ma — Para as esablas superiores isoldas, etcº" (LeVyCErf 

neiro). ' 

“Ácrescente — modicidaie das contribuicoes exigidas dos alunosgvax' 
tagens e garantias aos protessees catedratiGS" (Levy Carneiro), 

- Art. 35 
"Como se ha de instituir a carreira, na forma dOEWª 34 n. 12, se 

nao se aáabelece acnntinuidaàa entre a funçao de pfofeSSor adjunto e a- 
de catedratiooª a redaçao parece defeituosa". (Levy Carneiro) 

Art.. 37 
_ 

- 

.1 

“Por que nao se- regula o concurso de Tvres decent es1"(Ledmxwiror



. 

* 5 “ 
& Ait. 38 

Ebb proposta de algum professor catedrático, aproVada pela congrg 
gação em escritorio Secreto, poderão ser contratadbs, por praZo não sº perior a 1 ano, professores para'regência de cadeira vaga,,dé,acôrdo 
com o artwilk, ou para regência de cursos de extensão únivâhsitâria ou 
de especializaçãd' (LeVy_Carneiro).—í 

,. Art: MO ,, . a 

“Suprima ªrcu no caso deescola integrante atol" (Levy Carneiro). 
Arts 111.2 

' 

1 

- -

: .,”As universidades ficam isentas dessa fiscalizaéãoi 0 art.l;7 alª des 5 âs particularidades'f (LeVy Carneiro), 
"O Presidente da Hebúblioa nomearã um_inspetor=bermanente para cª 'da acolá Superior, e] sempre qúe reconhecer conVenisnte, a comissão_de três membros, designada Ócio Miniatro da Educaçãofst(LeVy Carneiro); 

. 

. 

1 

. 

. 
Art. M.]. , 

“Não &aregula oregimento da escola superior, mas regulam-Se_os eg tatútos de cada uniVersidade" (Levy Carneiro). 
_ Arta'hB 

;"Sem limite de tempor" (Levy'Carneirp). 
“Nomeados por-quemt" (Levy Carneiro)º 

_ : 
. , Art. h7 

- ,, ,"Por due ahfixhlizaggo rida—restrita às universidades particulares (LeVy'Carneiro)á . 

_ : . í . 
, 

&“
. "Suprimir a clâhsuia & mantidas por instituiçoes particularesàNão 

há razão para a distinção. O peder central, representado pelo Conselho, deve ser informado a respeito do funcionamento de cada uma das univer— sidades do país, quer sejam particulares.quer sejam oficiais. E devecng servar a possibilidade de inspeciona—las,É provável que, como até hoje, nãolrecise fazêálozconvêm entretanto, que possa fazê—10"(A1meida Júnímrh 

, 
Art; 50 

_ , “O Fundo Nacional do EnSíno Primário, formado pela parte da-recsi ta federal destinada especialmente a êsse Em, sera apneado no custeio 
* do ensino pri-mario nos Territórios, e em todos os lugares emqie a União o mantenha supletivamente, e em auxílios pecuniários aos Estados para .desenvolvimento de seus sistemas de ensino em relação ao ensino.primâ— rio" (Levy Carneiro) 

Arti 52 
"Por que não admitir representantes do magistérioi"(Levy CarneiroL 

, Art; 56 º 
"Como se organiza o registroi" (LeVy Carneiro). 

Ana f57 
“Como se obterão os documentosQ" (Levy Carneiro);



'nª-» 

dº: 

Art» '59 

”Regular o exame“ (Levy*0arneiroà.a. 

Art. 6Q 
”Subordinaria todos os casos as normas do Conselhode Educaçao" 

(Levy Carneiro)o -
' 

“Sob Qué‘cOndigSeS1" (Levy Carneiro).g 

. Arte 70 
“Suprímir. A materia deve ser regulada pelos princípios e normas 

da legislação trabalhista" (Almeida Junior)." 
Art.:Tl 

{Levy Carneiro) ” 

"Dispºsições transitórias - O capítulo deve ser completado . Creio 
que reclama muito maior numero de preceitos de adaptagaOW (Almeida Jªto 
niérL 

.º Esperanto 
0 Dr. M.A. Teixeira de Freitas lembra ainda a conveniencia de se inat1: 
túir oficialmente o ensino do Esperanto. " 

Rie» 5 de Junho de 19h85
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< 

BASES E DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO NACIONAL , 

, ' 

. 
' 

, 
Ante—projeto elaborado pelo prof” ', . A. Almeida Junior, à Vista, _das ª. - 

_ 

contribuições das_sub—cowissões,e 
emendado em reunião: dos profsn j dro Calmon, Faria Goesxe almeida , Junior, sob a presidência do prmfl 

' ' ' 

«Lourenço Filho, em la de outubro '. ,» ' 

~ de lguí, ' . 

Art. lº — Consideram bases e diretrizes da educação nacionag' 
nos termos do art. 59, nº XV, de bonst—ituiç'a'o Federal, os disáositi— ** 
'vos constantes da presente lei,, ' ; ª 

x 

& 

_ 

' 

_ Í;— Dodireito. à educação 
f*x. ' 

.Art. 22 —_à educação é direito de todos, assegurado através 
obrigatoriedade e da gestuidade do ensino primário, bem coro 'da 

exibllidade dos curríoalos em geral; ' ' 

* 

. . 
.“ . . . v .ª- . 

' -,,. Parágrafo-li —.A obrigatoriedade do ens1no_primário será e—, 
QQ» 

' fetivada pela aplicação das medidas previstas nesta lei, e das que , 
» ; em caraier subsidiário, forem estatuidas nas legislações locais; 
;* ; Parágrafo 29 — A gratuidade, estabelecida desde já para, .o' 
' 

. ensino primário oficial, ampliar—se—ãg em referência às escolas pri—. ' 
3 ; vedes e aos graus ulteriores: ; i- _' 

i . 
'_ a) — pela dispensa do pagamento de taxas e de quaisquer du— 

' ._. tros emolumentos, nas escolas oficiais, em benefício dos alunos que . 

; ; - provarem falta ou insuficiência.de recursos;; í . 

,
. 

& 

' 

: 
' 

b) — pela concessão de favores legais aGS'estabelecimentos. 
. ; particulares que admitem alunos gratuitos ou de contribuição reduziª ' dao , 

.

.

3 .. 
_ 

“c) — pela.criação de bolsas destinadas aos estudantes neceg_ 
s 

A 

sitados e de superior_capacidade;
. 

ª, 
, 

d) — pelas demais medidas que, Visando ao mesmo objetiVO,fg 
%, . rem estipuladas nas legislações locais. '

, 

. *Pªrígrafo 39 —.A flexibilidade dos currículos'permitirá que 
.— . a escola possa ser frequentada com proveito por alunos de todos os'ª 
* ; º pes de capacidade. . _' ' 

. - ' 

“'.—£. I,“ 
9 

» 

' . 

' >. 
— 

é ; . 

' 
_ 

' II - Dos fins da educacão ' “Í 
. 

_ 

. . 

y . 

3 
_Art. 29 — A educação nacional visa aos fins da liberdade e 

,g aos ideais da solidariedade humana. . 
-

ª 

_ 

I - No sentido da liberdadejz , favorecerá as condições 
de plena realização da personalidade humana, de modo a que proporcig 
ne integral desenvolvimento individual e progressivo ajustamento so- 

. " Bial. ' 

II - No sentido da solidariedade humana, fortalecerá a oon— “ 
ciência da continuidade histórica da nação, estimulará o amor & ya; ".; 
entre as nações e coibirá.o tratamento desigual por motivo de crença ' 

religiosa, convicção politica, condição social$ situação de.fórtuaa, 
raça ou nacionalidade. ª

'

'



~ 
III -ao lfíªistário da Educaçao” 

I 
I , Art; hº — Compete ao Ministério da Educação: , 

a) superintender o sistema federal de edudação; /3 b) organizar e fiscalizar o sistema de educação dos terriaú rios; - 

- c) realizar estudos e pesquisas referentes à situação da e—' 
.ducacão nacional, publicando—lhe os resultados; 

_ ',_ 
. , d) promover, por todos os meios, a difusão das modernas tãº/ff “micas e conheciaentos de organização'e administração escolar e-de aªª 

. 
, Sa' .«« 

É 
.’ 

, 

», e) coordenar as estatisticas educacionais de todo e país,pn3 ª 

, 

' movendo—lhe a divulgação; , 
A 

- 
, 

_ 

—Vª 
. f) convocar conferências nacionais de educação; 

V

- 

g providenciar para o cumprimento das diretrises e bases gg tabelecidas nesta'lei; ' ' 

. 
" .i— ,; h) administrar o Fundo Nacional de Educação do Ensino Primá7 3 rio e outros que a lei estabelecer. , '.Ta i) manter o registro dos estabelecimentos de ensino sª'ª eº“ asuperior de todo o país; bem como de seu corpo docente e

~
~~

~ 

~~ 

~ ~ 
& j) manter o registro de diplomas de ensino médio.e superior,aª 'verificando a regularidade dos cursos a que.correspondamg - " ª ' 

' 

, 

' k3—exercer as demais funções que lhe forem atribuídas em_leiª' 
( > . , .Art. 59 —'O Miniatro da Educação será coadjuvado pelos de'—517 *a» _' partamentos que se fizerem necessários, e pelo Conselho Nacional de ' Educação. ' ‘ 

Art. 6Q — O Conselho Nacional,deªEducação,' com séde na Ca—wi pital da República, será constituido por tres secções, a de ensino. ' i pré-primario e primário, a de ensino médio e a de ensino superior,cg * 

da uma com seis membros. º 
. 

-»— 
_

' 

V ”Parágrafo único — De dois em dois anos cessara o mandato derºf um terço dos membros do ibnselhow podendo e Governo reconduzí—los,sà," mente uma vez para novo período de seis anosí . , 
. “7 

Art. 7º'— Cabe ao Conselho nacional de Educação: ' 
: ;. 33% a) funcionar como órgão cor ultivo do Ministro da Educação; '” 

b) propor ao,Ministro as medidas que lhe parecerem conveniê ' 

entes ao ensino; ' 
* 

' 

, vi 0) exercer as demais atribuições estabelecidas em lei. — ”L

~ 

, 

, 
.art. 8º —'O funcion mento do Conselho Nacional de Educação será disciplinado em'regulamento eXpedido pelo Governo. “ 

Parágrafo único — Os membros do Conselho têm direito,durante' as sessões, as diárias que o'regularento fixar, 67 se residirem fora' da Capital Federal, à indenização das despesas de viagem. 
. . .Art. 99 — O Ministério da Educação tomará conheóinento def \. todas as leis, regulamentos, regimentos, e demais atos expedidos pea’ 

— .los poderes locais, com referência ads respectivos sistemas de ensi—» no. ' 

‘- *’
\ 

h 
\ , Parágrafo lº - O Ministro,da Educação adotará as providencias 

. neceSSarias para assegurar a execução do disposto neste artigo, e nªs: \ =ra_submeter os atos alí menciºnados ao exame do Conselho Nacional de. 
y Educaçao, afim de que êste_verifique a Obse-vencia das bases e dire—. 

\ triZes federais. ’ 
, 

" “ 

Parágrafo Zº — No exame dos atos submetidos à sua aprebiaçae/ o Conselho Nacional de Educação solicitanã as diligências que entende7 cotnicntcsâ'inclusivc a_audiênciaªdos poderes locais. ª
«

1 

Parágrafo 39 — Quando o parecer do Conselho concluir que dªi gum ato examinado contraria as bases ou diretrises federais, “será &
. caso submetido & apreciação do-Kinistro da Educação, para as provadªª' 

_ _ cias que este considere necessárias. ª " º» ,— 
. 

_ 

”. rf ~ ~~



~~ 
IV - Das nd-ministraçãfes leoais 

.Artb-loº — É da competencia dos Estados e do Distrito Feââ 
. ral fiscalizar tôdas as escolas en fnncionamento dentro dos respecé -tivos limites territoriais, excetuadas as mantidas pela União.e ças 
rfiscalizadas diretamente por ela. ' 

. . f ' ,a" ' 

' 

- .Art. liª e Nos Territórios, caberá a_administraçap,dotensà 
I no aos órgãos tecnicos respectivos; v1 — 

V — Dos Sistemas de ensino
x 

- .Art, 129 f A União, os Esfiafios e o Distrito Federal drgami‘ 
zarão os seus sistemas de ensino. - 

- 'A ' 
- k'" “ 

J; _ 
. Parágrafo lº _ Alem devsistema Supletivo, que se extenderãª 

,a todo*o pais, nos estritos'limites das defibiências locais,-a Unià 
vorganizará e fiscalizará o sistema de ensino dºs Territórios. 

..., 

WWWWWVb—f“ªª 

' 

: 
'.

,

«

~ 
“'ª ' 

_ 

' Art. 13 - Cada sistêma poõerá abranger todos os tipos e _

ª 
_ f 

' graus de ensino, sendo—lhe essenciais, contudo, a educação primárisfrg 
& 

iº“ 'e a média. ' 

. 
— 

, ”A 
.II‘ ’ . 

VI - Da educacão_pré—prináfia 

1 ; - 

. _Art. luº — As instituições pré-primárias têm por objetivof *; 
prestar assistência 35 crianças de menos de sete anos e proporcio $31” 
nar—lhes, sob forte compativel com a‘idadeg educação que lhes deseª “ª 
volva os sentidos'e a coordenação-motora, e contribua para inauiirvfl hábitos'úteis. --U ”«" Í' “ —' -' ' 

- - 

" º 
I,‘ _ A 

' Art. 159 ª'As emprêsas empregadoras .qne_tenham_a seu servª 
ço mães de crianças em idade inferior a sete anos,—serão estimfiaadas;_ 
a organizar e a manter, por Si ou em coopera ão com os poderes pâbli . 

cos, instituições pré—primárias para benefic o dos filhos de suas eª”x 
pregadas. » 

' ' 
- 

'_ ' 
. 

- 

. 

'
—

n

x 

f 

A 

— . "VII - Da educação primária., , 

"i 
, 

__ 
"3 

Art. 169 — O ensino primário, obrigatório para as crianças
_ de.sete a quatorze anos de idade, será dado na língua nacional. _ 

**iã 
v Parágrafo único -.A obrigatoriedade tornªr—sêvá efetivaªaa' 

través de medidas que regulen: ' 

, 

— . 

. 
v 

ª“ 
, a) o registro anual de tôdas as crianças-em idade-escolar; 'º- 

. 
_ 

. 

— b) a fiscalização da frequência as aulas e a forma He incng ; mentáela; ' 
' 

“ ' " 
~~

~
~~

~ 

çâo às crianças que recebam educação primária hO'IaP;<(
. 

- f 
-' d) a forma prática de dar execução aos diegositivos penais; 

sôbre os pais oã responsáveis que_deixem de'prover‘ instrução prisªo ria de crianças em.idade escolar; .. “_ ;- 

, 
' 

e) a discriminação dos funcionários responsáveis—pelo efeeá tivo Cumprimento das leis sôbre a obrigatoriedade escolar, e as pes 
2. . , nas que lhesxcabemvr desídia, " ' “ 

c)'a Verificação periódica da eficiência do ensino.em relªy 

,,.» 

' ', 

& 
.Art. 179 + Serão dispenSadas da obrigatoriedaáe escolaràus 

- a) as crianças que obtiverem-o certificado de conclnw_ nãº curso prinário; ' 
' 

, 
. 

j' ,- ' ‘- , 
' 

, 

“ * 

' 
_ lm;_.bã“ãsªque atingirem a idade de quatorze anosg“. -

. 

. 
o) as qugghouVerem,.durante cinco anos, frequentado regula 

mente a escola príàáriag, 'Q 
. 

. 

- ;* ':”. '“ ’-
. 

' d) as que,ªporÍmotivo_de doença ou anomalia grave,!não,p0“ 
rem frequentar a Escola prirária comum, salvo se eXiStiçstapeleÇ " ' 

. :1 ' " ', « :., , 

.. , _ 

~~

~
( N..,“

_~ 
~~~~ ~~ 

~~~ ~~~ 
~~ ~



y 

Jammy-'3 

fwurappg-m 

,,

' 

_ 

dª
, 

4200 dias letivos; b) dia com Quatro horas de trabalho,escolar s, ig.'
; 

ªªª Pªraitij ººadaatasªesaeºlfawº «& isª esmªºiáírªºªnte, azora 
' —' a»; Frecuencia 0%r gatória, ' 

a _ -“. . .. . . .
ª 

como ca nas escolares, ciblioteces infantis e assoc1açõ£s de Tals e

~ 

mente que lhes seja apropriado. 

.Art. 189 —-Para os candidatos de mais de quatorze anos, agef 
sejaren receber ensino primário, instalar—se—ão cursos supletivos.t 5,; 

Art. 199 — Senao instituidbs ou subvencionados, de acôrdof
_ 

com as conveniências locais;.serviços auxiliares tendentes a difundiu“ 
e e incrementar a educação primária na zona rural, tais como transpor 
te escolar, internatos rurais, escolas ambulantes e miesões cultural

~ 
~~ 

.Art. 209 —.As empresas industriais, co erciais e agrícolasg 
em que trabalhem mais de cem pessoasgsão obrigadas a manter ensino 
primario gratuito para os seus servidores e os filhos destes.- 

Art; Elº — Quando não mantiverem ensino pricário gratuito 
para as crian,as em iiade escolar residentes em suas uronriedades , , 

os proprietários rurais promoverão a frequência regular dessas criaª,aw 
ças'âs escolas de acesso mais fácil, ou, se necessário, a' juizo da_ 33 adrinistraçâo local, a instalação, nas referidas propriedades, de egogg 
colas primárias oficiais. ,

, 
- 

, .:~ \ . " . . 
. 

.= . 

A 

. 
. 

.— : _Art. 22% — O anaino prinário será ministrado em cincoxanos/ 
de estudos, ou series. ª”“em_ * 

» Parágrafo único — Instalar-se—ão em cada escola as séries!
& 

para as quais houver candidatos, reunindo-se na ncsma'turma, se,ne— 2 

cessario, alunos de duas ou mais séries. ' 

-

' 

.».v 

Art. 259 — A organização do ensino primário atenderá'ao sg 
guintef 

, 

' 
, 

' 

_ 

,, 
lº — condições para matrícula: a) idade mínima desete anos,_ãª 

congletos ou a completar—se até noventa dias,após afeta do íniciofdo *“ 

ano letivo: b) ausência de doença contagiosa; * ' ' 

2ª'— Duração legal, minina, do periodo aulas: a) ano da "' 

cluindo o recreio. 
V . 

'

. 

I o . . . , » . 

39 — Broarama beeico estabelec1do pela administracao local 
“ & .,w_ “; , W xr»— >1_W41_Aú..,,*35g< » 

~~~ ~~~~~ 

59 — ProvaÉWÉÉWÉoãetvsãôªãt curso organizadas c fiscalizal 
por autoridades escolares; 

, 

' 
. , 

69 - Organização de instituições auxiliares daª scale tais~ 
mestres. 

, 

, r 

79 # Professores e diretores de nacionalidade brasileira9hâ ' 
bilitados por escola de formação de professores primários, ou, no caf ' 

so de €sColas privadçs, gelo nenos aprovados em exames de habilitação 
efetuados perante bancas oficiaisa ' "

ª 

' .Art. Zhº - A escola prirária comportará trabalhos manuais “& individuais, adequados ao reio, c tambén trabalhos coletivos,-como gi 
os de jardinagem e de horticultura,'que desenvolvem a habilidade mºv “a 

tora, satisfaçam a tendência infantil para a atividade e ponham a, ,, 
criança em contacto direto con a natureza. A 

. 
E Z L 

"VIII — Do Ensino Médiº : 
', ~ 

~~ . Art. 25º - O ensino médio, que terá em vista o desenvolvim/
_ 

to da cultura geral dos adolescentes, a sua formação profissional,_e'g; 
bem assim o preparo para ingresso eu c cola superlor, será ministrei ,ª 
»do nos seguintes tipos de cursos: ' 

* ; 
' I”

x 
_a) curso secundário; , f » ººº 

b) cursos profissionais; 
_ 

' " 
——n£) cursºs de fornacão de professores ;rináriosgl 

d) colegios,uniVerêitãriosç

~ 

~~~~
1

. I



~~ 

~~~~ 

*»:

. 

~ 

:» 

An., 

VW,-, 

do primeiro ciclo: 

“H"I'QE'E'WQSTKV 

Lf 

'disciplinas quantas b stem para, com as e.studadas no ou: so profissio 

l. Do curso secundário 

.Art. 269 » O ensino secundário far— se-a e: dois o1c1n‘o’ eVF‘Vn de quatrº fªns, o se“Lndo de Qois anos ou rn is3.
' 

Parágrafo único. Chana r— —se—ão ªin3_ios os estehcleCLXentos 
de ensino due só rantenham o prirriro ciclo, e colégios os que nan», 
tenham só o segundo, ou. os d-ois ciclos 

Art. 279 — O ensino secundar io. atenderá ao seguinte:' ; lº — Condições nzínimas para a matrícula na primeira série 

a) onze an os de idade completos; , 

b) apre sentaçâo de certificado de conclusão do curso primª, rio de ci;' co anos; 5 

"
. 

*, e) aprovação em exane de admissão realizado perante banca 
oficial ou, pe elow menos, risca lizada por autoridade oficial. _ 

Zº — Condição necessária e suficiente para a matrícula na“ 
primeira série do segunn% ciclo: apresentação de certificado de QQn 
clusâo do prix:eiro ciclo do curso se oLndário, Qu de conclLsão de QUE 
so profissional básico, ou do cux5_o de regen fes, -eXigindo— se, nestas 
duas útimas hipótCSes, a ªàprovaçao, perante banca ofi.cial, em tantas 

.nal, ou no curso de regentes, enfiiet r o curricu_lo rínimo do privar q ro ciclo. 
_ 

'_ º“ 

39 - Duração rinira o7eriodo escolar: 
a) duzentos dias letivos por ano; 
b) vinte horas scatanais de aulas alem doseXercícios Obfl' 

torios d€.'educação física e de canto orfe nico. . 

Mº — piso ciplinas obrigatorias. não eXce dando, em conjunto,; 
de c1u1nze aulas semanais ”" 

a) lº ciclo: português, matemarica, g: ografia geral, uma lip 
gua estrangeira (frances ou in3lês), história geral, ciencias físicas 
e naturais e desenho. 

b) 29 ciclo: português, atcmutica, eªografia geral e do , 

Brasil, historia geral e do Brasil, uma língua estr:.ngeira, física, 
3E 

quírica e biologia. ' 

' 59 - Dicnlinas optativas, da q_uais cada aluno escolf erá 
entre as oferecidas pelo esiabelec1wento, de duas a quatro em cada 73 
série, ate completar, com as di—Sciplinas obrigatórias, o m31n1ro de 7f vinte e o me Ximo de trinta aulas semanais. 33 

69 — Clas seca que nao cXceda: de 5uaronta e cinco alunos. fºres 
7º— Seriação da s disciplinas e programa básico de cada,.umaaj 

delas fixados pelo oder público local. ' ' 

8º— Ennª, ncia obrigatória, só podendo pr star exame final 
na serie respectiva o gluno Qto houver comparecido a pelo menos seteªí

~ 
'in 

nú 

*ta e cinco por cento das aulas de cada disciplina. 
99 — Notas variando de zero a cem con o minimo de aprovação 

igual a cincoenta. »»mMMXXWWWª - , :, 
109 - Exames de conclusão de cada ciclo fiscalizados por auf 

oficiais. 
119 — Obziºatoriedade de atividades conplementarcº visando a jj 

educação moral e CÍVice., a educação artística, e o desenvolVimento '; 
da sociabilidade. * 

‘ //‘ 
lZº - Condição: para o exercício dos cargos de professor e & 

~~ 
~~~ 

~~~ 

diretor: 
a) nos estabelecimentos oficiais, professores nemeados medi, 

ante concuxsn de títulos e de prove , só se admitindo à inscrição ea . 

didatos dirlomadcs para o maºistério secundário, por Faculdade de Fn—4 

losofia, Ciências e Letras 5, salvo se não se apresentarem candidatbs; Í 
nessas condições, ou se o concurso entre êstes tiver sido negativo: " 

b) nos estabekmímentos privados, professores admitidos naj 
condicoes da alínea anterior, ou escolhidos entre os que estivera »“ 

gmâârªâºâwnêwªª'ªrªª u'ªwªirvªãção para o exercício do maglstérlo> 
.secundãrio; is ' 

- 

_ 

, 
.

- ,



~

~ 

_ 

. ,c3 diretores de nacionalidade brasileira, escolhidos' entr 
candidatos que, Cono condição mínima, tenham habilitação legal;par ; 

o erercício do magistério em escola secundária. " ‘ 

.. 

& 
a. _º censo PROFISSIONAL 

' '; 
, L, 

Art, 289 —.A educação profissional, iniciada a partir da id! 
. de de doze anos, será dada em cursos profissionais primários, cm cn ' 

sos profissionais básicos e em cursos técnicos. ,. 
: ' 

.Paragrafo lº — São cursos-profissionais primários os que; a 
«lado da adnoação para o artezanato, para as atividades agrícolas! 0 * para a economia doméstica, ministram noções de-cultúra geral corresé 
Pºndentes ªO'prosrama da escola primária; . 

' 
- 

, 

& 

, ”,,r « 

. ] ParágrafoÁZº - São cursos profissionais básicos os que a akªg 
_nos portadores de certificado de conclusão do curso primário deicineí 
co.an0s, ministram, em pelo menos quatro anos letivos, juntamente

& 

com a educação profissional, o ensino de seis disciplinas, no minim. 
sdo primeiro ciclo da escola secundária. " y

~ 
~~~ 

, Parágrafo 39 e São cursos técnicos os que, ajalunos_portado7g 
fes do certificado de conclusão do curSo profissional básico, 9E fieifi 
curso do primeiro ciclo da escola secundária, ou de curso normala'mªa 
nistrem, em,pelo menos dois anos letivos, juntamente com & eduéaçaowª 
profissional, o ensino.de disciplinas do segundo ciclo da escola s 
cundária. ' " 

* ”- “ 
. , 

X 

. . 

~~~ 

Art; 299 —'Na organiZação da-educação profissional, atenderaF .se-á ao disposto no artigo 28! desta lei, sôbre exame de admissão,d í 

.ração do ano letivo, seriaçãotdes disciplinas, organização do progrª 
ma básibo, frequência obrigatória, notas escolares, exames de conà" 
clusão do curso, obrigatoriedade de atividades complementares,—regiÉQ tro de professores e Condições bara o provimento do carro de diretor, 

Art. 309 —*Os portadores de certificado de-oonclusão de aura; 
so técnico9 completadas, em exame de admissão, as condições de in—_jt 
gresso; poderão matricular—se no colégio universitário de escola soap perior relacionada.com o.curso técnico frequentado pelo candidato asj 'tendidas as demais condições que a lei estabelece. - , 

ª“ 

_ Art. 319 — Os alunos que concluírem qualquer curso brofissâgi nal terão direito a um diploma.“ . . 

' "É 
. 

' 
,J‘ 

'Art. 329 - As empresas industriais e comerciais são obrigaerl 
das a ministrar) em cooperação, aprendizagem de ofícios e de tecniav”* 
cas de trabalho a seus traaalhadores.menores. ' 

' ' 
- «»'* 

_ 

. Parágrafo único. Constituem obrigações minimas do empregador.g ‘- industrial ou comercial, na.manutencão dos cursos-de aprendizagem: ,“ª 
- 

' a) contribuir mensalmente com a quota correspondente'a um por 
cento, no minimo, do valor total dos salários pagos aos seus empregª j dos sob qualquer título, saldando-a conjuntamente com & contribuiçãeg 

'de previdência devida ao respectivo instituto ou caixa de aposentadºuj ria e pensões; A‘. V ' 

. 
' 

x 
'«jTL 

b) manter como seus empregados, e matricular.nas,eSCOlasj dei 
aprendizagem, entre cincoe quinze por cento do total de empregados_ 
qualificados que possuir. -

/ ~
~ Art. 339 — A organiZaçãõ, a administracao e & orientação.g ral dos cursos de aprendizagem o que se refere o art., anteribr _se 'rá superintendida, em cada Estado, e no Distrito Federal,'por dois 

Conselhos regionais, um para a aprendizagem industrial e outro-para 
& aprendizagem comercial,-organizados pelas respectivas federaçõe 
de empregadores,'ou, na.sua«falta, pelas respectivas confederagõe 
nacionais. — 

' ' 
' 

. r '. :-
I

~
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-« 

«

» 

,após o 

“
! 

ªde regentes' 

-HÍVÉI”&%ÚÉÉW%%ªsáper

r 

Art. Bªº — Para cada um dos dois ramos de aprendizagem,.hsverá um Í'g 
Conselho Nacional, composto de um representante de cada.conselho raga gional e de três representantes da União, Cebendo—lhe fixar a.orienfç 

Us“ 

tação geral do ensino dos cursos de aprendizagem. 
,

,

\ Art. 359 — A contribuição arrecadado em cada Estado, será;neg le apiiceds,_salvo a importância de dez por cento, que constituirá—; 
um fundo de caráter nacional destinado ao custeio dos Conselhos Nagi, ‘onais e ao auxílio aos cursos de aprendizagem nos Estados cuja renããí prevista no art. 339 letra ª, seje deficiente. 

# ,._ 

_Art. 569's Os portadores de cartas de ofícios ou de certifis‘ 
cados de concluSão de estudos nos cursos de aprendizagem; poderâo<mau tricular—se nos cursos profissionais básicos correspondentes em'sê ', 
es que-dependerá do gráu de estudos atingido no curso de,aprendi2og É 

~~ 

~~ 

BÁ'DOS-CURSOS os rossAçso DE
E PROFESSORES psrsããíõs'ªíãªrrãõrãssõã sªEEÉECLALrÃADOSjL

, 

.Artl 379 —,Para formação de prófesSores primários,.optsreseáj. 
% por um ou mais dos seguintes tipos de cursos: 

e) curso de re entes abrangendo, em pelo menOS-quatro—séní— 
es anuais apõs o curso primªrio, de cinco anos, o»en$ino'àes;mstéri—v 
as obrigatórieº do primeiro ciclo da escola secundária.e o'dasÇ;dish cíplinas de caráter pedagógico; - 

é

'

s b) escola normal' com elo m- 
. ª 9 p ,, pçimesnemcggàg ge escola secbndária ou profissiona 

~

~ ~~ ~ ~~~ 
es anuais após oÍ'Q 

, ou após.o curso 

c) instituto de educação, com« R,,ªªª3àªwwãªªª J;.“ eoCQ a 1.1 o * ‘ 

.Art. 389 y O quadro e a seriação das disciplinas, os progrãá' 
mas_básicos e-o regime escolar dos cursos de formação de profSSSOres primários serão organizados pelo foder público local;- 

WM'MWM'ªªªiª—v: , - ”Ju—rw.»- wc.. :v iªnª—"nªi" , W - “Hum; 

duas séries anuaisàône mínimo, 
, 

' 
,. vmaf'WPW-w ' m.;—«ªmºrfª . 

' . « -rle ou profisSional, ouàggggis' 
”' mw ‘..' rw wmn’z’ 

~~~ 
~

~ sir , 

_ _, vªrª.—«fw.» ~ ~ 
_ 

' Parágrafo único, Aplicar—so—á aos cursos de formação de pro— 
fessores primários: o disposto no art. 28 desta lei, sôbre exame de 
admiSsâo, duração mínima do periodo escolar, frequência obrigatória, nºtªs escolªres, exaªssississssinsspsnewggrâgsi atividades conplemeªw teres e condições para o exerê cio dos cargós de professor ou de_díáf 

. 
reter. 

Art, 395 - Os'estabelecimcntos de formação de professores '

% 
primários terão escolas primárias de aplicaçãO'anexasq

É 

.Art. boº — Aos alunos concluírem_ªãêêgggànormal.ou o do ins”
k tituto de educação, será facultada a matr,' a em curso preguninersªgi 

ãáââamáe Faculdade de filosofia, ciências e letras,.ressslvaaa & e—, , 
ventúal exigência de"aprovsção'em exame vestibular. » 

.Art, Ql_9 — A formsção de professores especializados para_âgsç ªssação físicas gasto orfen '00 desenhºs; trsbsàªsswssssssscssssssfaª disãisrrsssrss carãâãgªxnsaciggãàjfâªr “Teftâªem'estabelecimentO'àe 
Ol'. & I’ .

‘ 

~
~ 

~ 

~~~ 

"NIVERSITERIO
~ 

u. 29 COLÉGLO 

.Art. M29 — O curso do colégio universitário, destinado & algrf 
nos que, havendo,concluido o segundo ciclo do Curso secundário, ou'"ª 
os.cursos técnicos, ou,-ainda, o curso normal ou do instituxo de eàªi cação, pretendam ingressar em escola superior, terá a'duração mfhimaq; dejªíjggns a mággªªggªdoís.

~ 

. 
, %%%&ªªbxmvrw-«TH «=,;- M,.

<



~ 
'tará de Quatro a seis disciplinas. ªewww». 

— 

,» 

ca ou artística, em prosseguimento ao curSo médio; 

~ ~ “1854 

Parágrafo único. Os curSOS do colégio uniVersiÉário fun
I 

rão anexos às escolas superiores e, em caráter excepcional,'jª_ 
.colégios que ofereçam condições satisfatórias para o seu funcion 

CS to, a_que atendam normas dos colégios das escolas superiores 
que se destinem os seus alunos. 

Art. hãº - As condições de matricul o currículo e o reg 
de aulas, ôe—éxames 

a, , 

_ 

do curso prê—univcraiçáriçmscrão.ostahelecidos' 
no regimento a"“ —'*, 'fíãéíªªãâªím—wnpueª“ * “ 

ªsscoàwªsuârrior. TW~ 

Parágrafo lº'— O currículo do curso préêuniverSitãrio cons 

~~

~

~ 

' 
Parágrafo Zª —.Atender—senã, neste curso, ao disposÍ 

Z7º sôbre duração do ano letivo, frequência obrigatória,“no a _ 

lares, bem como sôbre concurso e registro de professores“, ª 

' 
m. «wwe-sina ~ 

IX p_g msmo SU‘PERIQE 

HArt. huª — 0 ensino superior, ministrado em escolas e“in“º , 

tutos oficiais ou privados, isolaêos ou reunidos em uniàersidaãesi,g; 
tem por objetivos: ". 

- 

' 
, 

.' i», ' "' 
a; o estímulo à alta cultura e à pcsquiza cientifica; 
b a especialização científica,“literária, filosófica, teen 

_ 

—c) a habilitação para o exercício das profissões têenióo-o“ 
entifica5»e liberais. ' 

' '.
a 

iº DAS ESCOLAS 5139531033 _IêOLâDAS 

Art. nãº — Os estabelecimentos isolados de ensino superiwm 
organizarão o seu próprio regimento atendendo ao seguinte: " lº — Condições minimas_para a matrícula na primeira seri 
dos cursos normais; — - 

' :“ “ 

a) aprovação no curso préeuniverSitáriog ,, '

; 

b) seleção em concurso vestibular, dos candidatos à matrí 
la; 

, . 

* Zºv— Duração mínima do curso normal: 
a) escola de medicina,aselsmanpss» . 

b) escola do direito;ou de engenharia, cinCo anos; 
. 

-j 
c) escolªs de farmácia; de odontologia, de £ilesc£ia,«de'cíà 

ências e letras, dª m'dicgnªâgggerinária, de agricultura, de adminig 
tração de finançasêª ªs elas artes, quagrgwannswif . 

, ,
; 

ãº 
- Dura ão mínima do períoãã escolar: 200 dias letivosg'. 

ªº — Curr culo contendo, no,minimo, as disciplinasfessÇÚCWº 
ais aos propósitos da escola ou curso, dispostas em:3eriação lfgi, 
e submetido à aprovação prévia do Conselho Nacional de Eº'ªnucaçâío.«'_,_”....É 

o‘ 5ª - Programa de cada disciplina organizado pelo respectivo“ 
catedrático e aprovado Pola Congregação, ouvido o parecer'de comisml 
sões de Professores. » 

' 's 
, ,;w 

, 6º — Notas variando de O a 100, com e.minimo de aprovação' 
igual a 50. . » 

' 

, .; , 

‘ 
. : ' 

7º — Prómoção, ericada disciplina, por média das notas de, 
xercicios escolares e de exames; não inferior a cinco.- 

. 

‘,"‘ 
8Q - Frequência, para prestação de exames-em primeira époc 

ao mínimo de 70% cas aulas teóricas'e práticasude caia disciplina 
com a possibilidade, aos alunos não frequentes às aulas teóricassw 
prestar exame vago em scsunda õpoca.' 

_ 
. . . {y 

9º_— Lotação de cada série fixada anualmente peloaConseihQ 
Técnico Administrativo ou Departamental, segundo_as possibiliqaâesç

~~ 
~~ 

~~~
~ 

_matcriais e didátióas do estabeleoimento; 
lOº — Organização, onde possfâelg-dc'cursos da extensao ' 

especialização e de postêgraduaçâo. '—, 
» _. 3-: l'

"5



~

~ 

“, 

rw 

"(Hawaii, 

» 

Y:,

! 

£_gos docentes e organização administrativa em harmonia com asfbasesw 

_ 

, .. 
e 9.. 

nº a Apoio as atividades estudantis que estimulem o estufa 
do e cultivem as virtudes cívicas e sociais; . i ' ] 129 é-Estabelecimento delmedidas de assistência e de oràaeí 
tação aos estudantes.‘ ' 

'

ª 
159 - Instituiçãº Q&WLÁXXâfQQCência;

. luº — Carreira do magistério; forma de proVimento dos care,

« 

i'w 

ge diretrizes federais. 

Parágrafo lº - O regimento,ou qualquer reforma sua, depenygj 
dera,da aprovação de professores catedráticos em-número equivalené—ª 
te a‘mais de metade do total de cátedras da escola, em duas vota-,Tj 
ções com o'intervalo de oito a quinze dias entre uma e outra,9 preayª 

“sentesg—no mínimo, professores que correspondam a dois—terços.do"j total de cátedras. ' 

, -

" 

\ ,,

~~ 

, J 

_ 

Parágrafo Zº_- A vigência do regimento, ou de'súas altera—si 
ções, dependerá, da aprovação pelo Conselho Nacional de Educação.

, 

. y j “4 

Parágrafo ªº — Nas escolas se que não haja "quorum" para eªi laborar ou alterar o regimento, caberá essa função ao Conselho Téº
“ 

nico Administrativo ou Departamental,atendcndo-se ao disposto no 5] parágrafo anterior. , 
. — . Í & 

“X' 

Art; B69 -_A'carreira do magistério superior compreende,na 
medida das neceSsidades de ceãa'escola e segundo o c.dispuzer oíu 
regimento desta.9 as funções sucessivas do instrutor; aSSiStQQtiz

' 

ágmáxââáâsâggunto e progesserweatedrátieas=.,_ “' ”“””‘““‘“’ 
Parágrafo lº — Os instrutores e assistentes serão'escolhi— 

dos pelo professor catedrático, com aprovação do Conselho Técnico.f« Aeministrativo ou Departamental; os primeiros, entrc'diplomadoSªem * 
curso normal da escola superior; os segundos,.dc preferência entre; 
portadores do titulo de doutor. . — /fl 

0 .
' 

Parágrafo 29 — O professor adjunto será escolhido por coneiã 
curso de títulos, entre livres docentes da disciplina ou de‘disCi:' 
plinas afins. ' 

.

" 
Parágrafo Bº — O professor catedrático Sera nomeado mediagj; 

te_concurso de títulos e provas, pela forma que a seguir se discrlgu mina: ' . 
.a) Limitar—se—á o direito de inscrição aos livros docentes a 

da disciplina, ou de'disciplínas afins, e aos catedráticos-de esqg 
_la superior, e às pessoas de notáve saber, a juízo da Congregaçãoeg 

e) O regimento de—cada escola estabelecerá três provaszprg77 va.didátice, defesa de tese e prova escrita, podendo esta.ser subs;í tituida, segundo a natureza da disciplina, por uma prova praticagf.; dividida ou não em duas ou três partes. '« fk 
. c) A banca examinadora será crnstituida de dois professores 

catedráticos da escola, eleitos pela Congregação, e'de três espadª alistes-extranhos a esta, escolhidos pelo Conselho Técnico âdminis_g trativo ou Departamental. ' ' 

, . “A, 
_ 

d) O parecer da banca eraminadera, votado pelos professores" 
catedráticos er exercício, extranhos'â banca, e'que houverem—asSàg tido & tõdas as provasxpúblicas, se conti*er quatro ou cinco assieª 
naturas concordes, só poderá ser recusado, por dois terços, no mV“; 
nimo, dQS'membrosgefetivos, em exercício, da Congregação. , \.V" 

' 

e) No caso de parecer aprovado por três membr033 apenasªf 
'da banca examinadora, bastará, para a sua rejeição, o voto de proª 
fessores em número correspondente ao da maioria de membros efétâ—ç; 
vos, em exercício, da Congregação. - 

. 
_ _ 

" .'= 
f) Nos estabelecimentos sue, por ocasião'das provas, não,v 

possam reunir professores catedrâticos, em.exercício, em número ea‘ 
quivalente a dois terços do total de cátedras da escola,sãsse mfimfi; ro será completado por profeSsoreslcatedráticos de outras escola “ designados pelo Ministro da Educação, ouVido o_ConSelho—Naeional. 
do Educação. .ª . ,. 3. " 

. ,; 

~

~

~
~
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,», 

qualquer cátedra,'durante o impedimento do catedrático ou por metiª
* .;Vº de vacância, será esàaz lº)ª0 professor adjunto; zº) os livros º
= 

'doeentes da cadeira, raspe tado o princípio da rotatividade; 39 ,os,Í 'professdres'de;cadeiras idênticas ou afins. '.
, 

“dade de contrato_de professor extranho, do acordo com o-art._50;'fl 

“escola superior isolada, enc rregado de fiscalizar e'sen.func 

. G . 

, 
> 

lg\ __. 

a 3) Na hipótese da alinea.anterior, a banca efaninadoraªseéa constituida por cinco especialistas designados segundo a forma acie 
ma prevista para a designação de membros complementares da Congreu çâo. _». ' 

.
» 

V 

_ 

Parágrafo 59 a Antes da aÉertnra do concurso,fe mediante alg aquieScência de dois terços, no mínimo, dos professores catedráti,;“ cós; ou haVendo falta de quorum$,pele forma prevista na alíneaíªod'» parágrafO'anterior, poderá ser transferido-para cadeira vaga o pro—% fessor catedrático da mesma disciplina, de outro estabelecimento, “ 
que o solicitar; ª 

' 

, 

' ' 

Parágrafo 6º'— O cononrsc para lírio docente será idêntico 
ao de—catedrátiõo., '- Í - 

' 

- . 
. = '

! 

de : 
~~ 

~~ 

.Art. Art. Míª — A ordem de designação para a regência 

I 

Parágrafo único. No caso de vacância, prevalece a possibil ~~ iii“ 

_ 

‘Art. US$ — o título de livre docente valerá por doz anos, ei; sõ Será prorrogado por igual prazo, a juizo da Congregação, se o fii'i 'túlar houver produzido, no decênioa trabalho de valor sôbre a dis! “ ”ciplina, ou exercido, na cátedra ou om cursos equiparados, atividaé; 
;, de didétioa assídta e eficiente. 

Art.ru9 r São .óraãos essenciais, no administração de escoerí lo superior: a) a DiretOria, b) a'Congregação, c) o Conselho Técni—rg co.àdministrativo ou Departamental. , « “, .- 

, 
_ _Parágrafo lº — O diretor e o viceêdiretor serão eleitos pela» Congregação, ou nomeados de uma lista do prefessores catedrátiCGs, Í“ 

indicados, por ele, sempre por prazo certo, tudo de acordo com o quog dispuzer o regimento da escola. ' 
, 

' 
. » e 

Parágrafo Zº —'A Congregação Compõe—se dos professores catg« dráticos em exercício, dos professores em disponibilidade ou a moog Í tados, dos professores contratados, dos livros docentes em'reg.nciaf4 de cátedra, e de um representante dos livros docentes. 

Parágrafo 39 —_Os professores aposentados não têm«direitol,lv de voto, e er-matéria de concurso, só têm êsse direito os profesgª““ res catedráticos em exercício. - 
' 

' ' 
- ”‘1 

Art; 509 — sob proposta da Congregação,“poderão Scr confiraypj tados, por prazo certo, professores nacionais ou estrangeiros parapj“ 
a reg ncia de cursos normais ou de especialização, 7 

_ 

Art. 519 e Em sua fase de instalaãão, funcionará & escola—ªª; períor com-professores interinos5 escolhi os de preferência por coàrç purso de títulos, e cuja idoneidade haja sido reconhecida pelo Gone,: selho Nacional de Educação.“ ' ”-
~ 

Art. 529 - O Governo Federal nomeará am ingpetor para cada ao 

to e & estrita observância das diretrizes e bases federais.! 

Art. 539 —UAs UniverSidades se constituem pela reunião; é;“ 
administração comum e autônoma, de três ou mais escolas superioreg 
Uma das quais de filosofia, ' 

— 

’- ' 1 ' ““' 
(l'

~



~
~ 

. " 
v «'11 ,i ' Parágrafo Único. às Universidades serão oficiais, quando—dq mantidas pelo poder público, ou iies, quando mantidas por entidee des privadas.

> 

Art. 5&9 — às Universidades mantidas pelos Estados ou pelo- Distrito Federal, assim como es Universidedes livres, subordinar—se 
—ão aos respectivos sistemas locais. , ª 

. Art. 559 —_As Universidades gozarão de eutonomia, nos ter»! nos desta lei, devendo seus estatutos ser aprovados pelo Presidente da Republica, ouvido o Conselho Nacional de Educâção, desde que se— .tisfaçam ao seguinte:' '
' 

a) regime de autonomia didática,.sdninistrative e'finenceiu raª 
.

. 

b) especificação dos órgãos universitários, sendo essencia' ais: a Reitoria, o Conselho Universitário, formado de representante -des unidades congregadas, o Conselho de Curadores e e Assemeléia U— niversitaria; 
. 

- 

" 
'— ' 

' 

c) temporariede e dos cargos de direção e de representação, podendo ser reconduzidos os ocupantes; - . .

' 

" d) definição das condições patrimoniais da instituição; .e) respeitoxàs disposiofeo desta lei, referentes à carreira do magistério e ao provimento dos cargos docentes. =,, 

Parágrafo lº - Considere—se autonomia didática de Universâ dede o direito de deliberar sôbre: '
" 

&) fireoão do,curriculo, organização dos programas e esco—w lha.de fmétodos de ensino; x 
' b) processos de‘apuragfio do rendimento escolar; 

x “Parágrafo aº — Considere—se autonomia administrativa da U—, niversidede o direito de deliberar sôbrez' - 

' ," 
e) a elaboração dos estatutos que‘a devem reger, aseim'oo— 

mo sôbre “s suas modificações, atendido ao disposto. 'b) & eleboração dos regimentos dos diversos órgãos univer— sitários; ' 

c) a escolha dos diretores de escolas e institutos e dos 
chefes de serviços técnicos e adninistretivosº 

d)'a admiSsão e a dispensa de funcionarios que não pertená= 
çam ao quadro permanente dos funcionários públicos; 

e) o contrato de profeSsores,e prazo fixo; - ' 

f) a prorrogação, a redução, e antecipa ão ou o adiamento dos períodos de provas e'exames,.por motivo de interesse coletivo 
e relevante." 

Parágrafo 39 — Considera—se autonomia financeira da Uniter sidade o direito de deliberar sôbre: ' 

r

' 

_ a) a organização do orçamento, sujeito este eos princigios 
da unidade, da universalidade e de anualidede, dentro do total das 
dotações ou subvenções concedidas pelo poder público e des_rendas própries da Universidade; 

, b) a autorização de despesaSª
, c) a abertura de créditos especiais ou suplenentaresg des— 

de que esteja assegurada & receita-correspondente; 
— d) a-aceitação de legados e donativos; 

d)fa administração do patrimônio da _Universidade. ' 

Parágrafo hº — Os BCÍtOPCS'daS Uni ersidades serão nomea— 
dos de uma lista tríplice de professores catedráticds, em exercia cio ou aposentados, eleitos por votecfo uninominal, em três escru tínios, pelo Conselho Universitário." '

\ .; 

Art. 569 —_Os Estatutos de Universidades ou qualquer re- * 
forma deles, dependerão de aprovação do Conselho Universitárioypor votos em nunero equivalente a mais de metade do total de lugaresl do referido órgão, em duas votações efetuadas com o intervalo de“ _oito a quinze dies entre-uma e outra, presentes noznínirm conselngg ros que/correspondam a dois terços do total de lugares. *



~~ 
~~
~ 

. , 
- ' ªê , Art. 579 - Para realizar visitas de inspeção a Cada Úniva sidade, poderá o Ministro da Educação designar, anualmente, comia sões de três membros. ' 

I‘ 
g 3. p_g Bacoraacnrsnro Das ESCOLAS 

SUPERIORES ªmais—NU WEE I‘D‘A‘DES ' ~
~ “(,

. 

~~ 
~~ 

~~ 

, 'Art. 589 — Nenhum estabelecimento de ensino, isolado cuff” tegrado em Universidade, mantido pelos poderes locais ou por ineº tuições particulares, podera funcionar no país sem prévio_reconhe»_= cimento do Governo Federal. 
-

” 

_ 
'Parágrafo único, 'O requerimento para‘os fins previstos n:

. , te artigo, instruído com documentos que provem a idoneidade moral, ª 
&. , . ' . . . ª . ... ' ' "

1 

, « Científica, didática e financeira da instituiçao, e adequação das _, suas instala das e a subordinação do seu regimento e estatutos âs'fã bases e dire rizes federais, será, depois de efetuadas'diligênciasç; de verificação, e ouvido o Conselho Nacional de Educação, submetidea ao Presidente da República. '

, 

_- 

» 

"wapwwmfiwrr‘ 

‘Wm’w" 

, 1 

Art. 599 — às Universidades ou esCOlas superiores reconhec das, somente perderão esta qualidade por decreto do Presidente da República, mediante processo carente e Conselho Nacional de Educaà ção, assegurada ampla defesa a instituição; 
~~~ 

~~

~ 
. 

,Xg'Dos RECURSOS PARA & Enucaqgg É. 
.

, 

.Art. 60º * Anualmente a União aplicará nunca menos de deswif por cento e os Estados, o Distrito Federal e,os municípios nunca mªj nos de vinte por cento da renda resultante dos impostos, na manutagg ção e desenvolvimento do ensino. ' ": 

, Art. 619 — O Fundo Nacional de Ensino Primário, destinado.;; ªja auxiliar a educação primária dos sistemas locais, será formado R—É S la renda dos tributos federais que para êste fim.existirem ou'vief';; ijrem a ser criados. "“'~ 
, 

&' Parágrafo lº —rOs recursos do Fundo Nacional de Ensino Priqj; “ mário serão entregues às administrações escolares dos Estados e dele“ Distrito Federal, na proporção das suas necessidades. 
Parágrafo 2º —.A concessão dêste ou de qualquer outro—aux_a ê ,4 .lio, pela União, para o desenvolvimento dos sistemas_locais,.depeºeg. ' 

« dará de prévia verificação, por parte do Ministério da Educação ade * que a unidade federada, por ele favorecida, cumpre, em relação o êªsã _ducaçâo, todos os dispositivos constitucionais, e bem assim as ba—
" 

ses e diretrizes federais. f ‘ 

.
' 

~~ Art. 629 —.As unidades federadas poderão estabelecer entre si, ou com a União, convênios destinados a facilitar a aplicação das verbas destinadas a educação e a tornar mais eficiente os seusa sistemas escolares. , - 

' ,,
1 '

T 

XI _ 15 CONFERENCE: HACION"; DE ameaça-0
'~ 

. “Art. 639 ”no Ministro/da Educação promoverá, anualmente, um me Conferência dos.chefes da administração escolar dos Estados, dºs Territórios e doxDistrito Federal,*e de representantes da adminise, tração federal do ensino, para o estudo dos problemas gerais e-I * 

cais referentes ã'educação. , a “ 

,1 '
, ~~ ~~~ ~~ ~~~
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~ l3 
co. Est: Corfcrcnc1a, que se efetuará :té 3Q con star: fªsenc1alrente de tr»s partes. 6= 

_ 1_ nouwentodo dá ou: foi realiza 6o n ..áno :nterll : ado e Território, : no,Distrito Federal, em m:téri: 

Q.- (» B 00 H. O

~ 
QO 

m*1 oc: B:”:ã

m 
1mo 5 

P: 
65 
a) 

:d: 
05 

-b) 
.GovernoS»c 

e) 

C) ic. 5 exame de medid:s : serem,:conselh:d:s :os'y 
e- lei:: est:dv:is : “vn101p is; ' 

- , 

inatura do convênios relatives : educação
D 

m4>© 

m

m

H 

m 

m 

") : O'm ~ 
. ' 

-XII DISPOSICOES GET.AIS 

Art. {6&9 - O poder público m:nterá servi os 65 assistência. f 
m561c596en1t5 :, :lin ent5r : econômica em bcnef cio dos :scolares 
necessitados9 e instituir: bolsas psr: : manutc ng5o M estudantes 

_ 

necessitados 5 65 superior capaci6565, candidatos 5s escolas módí—, # 
:s ou superiores. 

_ 41 

Art. 659 — O ensino religioso constitui disciplina dos ho- ªê 
rários das escola : oficiais, : de matrícula facult: tiv: : ser: mi-"u. 
nistrado de acordo com : confissão r€:ligios: do aluno9 manifestada]. 
por êle, se for cap: 2, ou pelo seu represent .nte 15151 ou responsáiç: 
v51. 

P:rágr:fo único. Os professores 65 5nsino religioso‘serao 2% brasileiros C est: ão registrados parante : autoridade religiosa » 

respectiva. .w Art. 669 — A esCál: instituirá, ond e necessário; medidas e _, prátic:: que promovam : assimilª ::o social do imigrante : 65 seus ' 

filhos. 
. Art. 67º — Os estabe-lecimentos de ensino deverão constituir”, 
—so cm centros de cultura esc-olar : extr:—escol:r 65 zona.5m que 
funcinnem. , 

Parágrafo único. As escolas da zon: rural: ssumi rão, pro» 'i§ 
gressive nente, em relação:: população local, :s.funções 65 órgãos 
65 ensino supletivo, do auxiliarc.s n: 5‘6ucag5 o : ricola, 6e colabo 
radares no combate : enderias : de centros 65 di usão cultural.

~ 
5’ 

Art. 68º — As escola : médias, par: que seu: ccrt1f1c .605 ' 
ou diplom120permitam ingresso nes escolas superiorcs cv«'.o regis trar-segn não só perante : :drinis treçã3 do'sistem: ocºl gue per 
tenç:m, mas t:mbóm perante o hin1:tór1 65 Educ: 056. 

CD:: 0 Parágrafo lº — O registro perante : Ministfrià d: Educaç 
subordinar—se—a : verificação 655 se fgvintes ccndiçõem :) existência 65 instalaçõ»es satisfatóriesº : 

b) limit não 65 matricula 65 acordo com : cp"c1:d.e 6o :s A, 

\2' 

5.5.. 
_tabelecimento; 

., c) plano de estudos, cireçã 
cent: : organização da es col: 65 :c 
regulamentos federaisg' 

_

— 

. . d) plano de escrituraçãc escolar 5 65 arquivo subordinado 
: 65tcrr115g6ws regulamenta :res9 :s qu:is terá o em vist: g:r:ntir _. vcrific: ça: :: identid:de de ceda aluno e : :utenticidade de su: =i 

X6103 SSC-0131“. ' 
A. 

:) remunera c 
relação : estes, : & f: 65 corr-:ç:o 65 X 

6o estabelecimento, corpo dº 
r6.o com o disposto nas leis e 

O)») 

(D, 

fill 

5o concMi) n: :os professores, e que atenda, em /; 
ec essid: ce re terpo para estudos e p: r:.: tare x 

Er cício: : prova s de seus :lunos. ~ 
,:

« 

Art. 699 - O poder público est: belecerá medidzs que levem ,uú erfeiçoamento do livro didático e :: barateamento 6o seu cus— ;:
) 

EDF *7. 
“$ 

G+ O . 

~~~~~ 

~~ 
Art. 709 — Nenhum livro pºderá se: :dotado has escolas pr' 

nãrias ou 6e gr: u médio, sem prévia aprovação 69 Ministério 65 $6-



«4

j 
31 ,

(I cação, ouvido o‘er 25o técnico comhetente. 

Parágrafo único. A ªprovação, 3 que alude êste artigo, nun 
ca será por prazo superior a dez anis, 33dendo, entretanto, ser re 
novada. 

719 - Atendidas as bases 6 Ciretrizes fede-rais, os di“ ferentes órgãos d3 adrinistraçãofescalar deixarão às escalas a rais 
amrla liberdade de iniciativa nos_respectivos planos de educação e 
no regime didático. ' 

Art. 729 — Aos aior 3 dc dezenove anos será pFrritida a 
obtenção Co certificado de conclLsãc dc prirC iro ciclo do curso se— 
cunc {r109 cr. consequência de Cstud::)s 1C3113“€3s parti“ QLlCrmCrtC, 
sem obscrvãncia do regime escolar cx-e'*c por CstC- lei. 

_

1

/ 

Parágrafo único. Os candi& tos rCfCridbs-nvste artigo neve— 
rãe prestar exames em Gst§bel€cim€ ntos de ensino Secundário federal 

C 1 ou estadual, hu mantida p310 Distrito F3 

_ 
Arte 739 — Quando hajam d 

ovens não incluidos na obriga tír C 

ação de Oficiais && Regervz fi& 15 
ae servico militar, se 3Cssuix em CC 
cCg53 fisica9 'forncc'ân por 650:115 de ensino'néc 

Par 5gr5fo único. As autoridades militares repreeent r50 303 
órgãos administrativos do cnsino Cintra as escolas de cuja inefic 1- 
ência, Cm matéria de cduccm física, viC Ch 5 ter cºnhecimento. 

Art. 7hº — Seru-ncitida 3 transferência de um para outro tCbCl ciranco de ensine, inclusiv iC aluna praveniente de esco— las estrunbeiias de reconheci5::i"3nC1C de, fCit5s && BGCÉSSáTíiS 
acapts çces de um pªra outro ni“CCsc313r9 de scôrdi c3m O que nis 
puseram os poderes loc; is, em rclag53 ao ensino medio, C o Cºnselho Nªcional de EÓUC«E ção, Cm relag5a ao ens inc superior. . 

, Art. 759 - O r;gis :*tro de 51plar:3 de curso superior, no Mi— nistéria'da “ue ção C S; úde , dependerá 5C verificação, põr êste, 
da regularidzde 05 cursos médio e superior da portacw do titulo.J 

* * * * * ,* '

;
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g; MINISTÉRIO DA ÉDUCAÇÃO E SAÚDE

~ 
if Meu caro Dr. Lourenço Filho: 

,,,: ªéêebi ontem de suas mãos o "Ante—projeto Almeida 
= ‘é

» 

Junior", com o pedido para que lhe enviasse, hoje, al- 

;gumas observações a reSpeito do mesmo. 

O tempo foi pouco para um estudo satisfatório, mas 

como desejo atender as suas ordens, correspondendo a 

deferênoia com que o Senhor me distingue, reuni em no— 

tas as observações que mais me saltaram aos olhos e co— 

mento-as no apanhado em anexo. 

ºportunamente, espero ter ocasião para conversar 

mais detidamente com o ilustre amigo a respeito do tra- 

balho e, nessa oportunidade, pretendo ser mais minucio- 

so.
' 

Um cordial abraço do 
_: 

“.,. 

Rio,. 21/10/947.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE~ 
NOTA: l - SENAI e dENAC. 

O SENAI e o SENAC são, hoje, duas instituições intei— 

ramente organizadas, constituídas por determinação de lei 
especial e é de crer que outra lei não possa altera-las, 
a não ser em caso especial, principalmente em assunto que 

diz respeito apenas à organização de seus órgãos. 

Sendo o SENAC uma entidade de direito privado, parece— 

me ainda absolutamente impróprio que a lei de diretrizes e 

bases pretenda alterar até a sua organizacao interna, ma— 

téria regulamentar da sua competência exclusiva. Daí a su- 

-gestão de supressão dos artigos 33; 34 e 35, por impróprios 

e inúteis. As instituições em_cuja economia o artigo 35 

procura ter ingerência, não têm arrecadação igual, pois 

que a receita do SENAI é superior em dois terços & do 

SENAC, pelo que não se pode, sem conhebimento exato dos 

problemas e do movimento daqueles órgãos, prºpor orienta- 

ção nova e diversa daquela que seguem por força de sua or— 

ganização e objetivos. 

Completando o trabalho, sugere-se um novo artigo 33, 

com a seguinte redação:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE~ 
"Art. nº 55 — A aprendizagem a que se refere o artigo an} 

terior ficará" afeta ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), na forma estabelecida pelas leis em 

vigor." 
Tal redação, que respeitaria a constituição das insti— 

tuições já existentes, em nada poderia contrariar os dis— 

positivos constituoionais, que pedem apenas seja ministra- 

da "aprendizagem aos ... trabalhadores menores, pela forma 

que & lei'estabelecer",_não importando, por isso, seja lei 
anterior eu posterior.



%* 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE~ 

NOTA 2: Idade mínima para matrícula nos cursos bási- 
I , . cos do en81no medio. 

XXXXXX 

Porque manter—se diferença de idade para admissão 

ao curso secundário e ao orofissionali No primeiro o 

ingresso é com onze (ll) anos completos (art. 27, letra 
"a"), no segundo êsse mesmo ingresso se faz com doze a- 

nos (art. 28). 

Não há razão que justifique essa diferença de trata; 
mento, principalmente sabendo—se que no regime do decre— 

to nº 20.158, de 30 de junho de 1931, a admissão ao cur— 

so comercial era feita aos doze anos, modificandoêse 

êsse princípio mais tarde, na reforma ainda em Vigor, 
para atender a experiencia e as exigencias do meio.'



& 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE~ 

NOTA 5: Inspeçãº federal. 

É fºra de dúvida que e art. 52 é um cºmplementa de 

art. 10 e juatanda—se os dºis cºmpreende-se que s; serão 
fiscalizadas pela-União estabelecimeatas de ensiaa supe— 

riºr, & que não me parece lógico. 
Parque essa exclusividader Mais lãgica seria que e 

Uniãº fisçalizasse também os estabelecimentos onde real- 
mente se fºrma a mocidade e não apenas aquêleé enàe se 

ministra uma prafissãe. Isso estaria mais rigorosamente 
de acêrde cem @‘nfl l_de art. 2, ende se definem as ideais 
da solidarieáade humana. 

» , 
Naa se per isso, mas para que se mantenha uma tradi— 

çãº que a epriéncia recomegda, pense que se devia man— 

ter, também na ensina médio, a inspeção federal, cam a du- 
pla finalidade de zelar pela execuçãº das diretrizes e e— 

rientar a fim de que, camsaante & espirita da letra "d" 
do art. 4, seja "premaâida a difusão das medernas técnicas 
e das canhecimentes de erganizaçaa e aàministraçaa escalar) e ãe ensine." ,/" 

(-/



. 

NOTA 4: Campetêmcia às Ministéría && Educação. 

xxxxx , 

Seria aoeítavel mºdificar—sc a redação da le—I 
-tra "K" de artº 4. Ao invés de cºmº está, reâíglr— 

se—ia da seguinte mode: 

"k) exercer as éemaís funçêes atribuídas em 

lei.“ 
Justifica—se a alteraçãa. Sempre que nãº heu— 

Vesse calísão cºm.as Hevas dispºsitivºs, seriam 

mantidas asabríbuíçães hejc conferidas ao Minis— 

téria da Educaçãº, algumas âas quais farãº falta 
ma futura organizaqaa.

~



(9 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE~ 

N '! 
NOTA 5: Articulaçae dos cursas tecnicas cem os supe— 

riores. 

“' - -. . A . - . A restriçao adºtada paia lei arganica ao en81no ca- 

merciai nao se recamemda cºmo princípiº a ser agºra 

fixada. Parque sujeitar as diplemadas per cursos tecni— 
. , I ". . . ' . ces a matricula apeaas na cºlegiº univer51tarie de es— 

cela superior relaciºnada cam 0 curse feitor 
Contra a restriçae tem havido grands numerô de pra- 

testos, & peito de criar ambiente para iniciativas come 
A. I . a de deputado Jonas Correia, aa seu progets de lei nº 

lU6/9H6, que segue par cépiae
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE~ 
CAMARA Dos DEPUTADOS 

PROJETO Nº 146/46 

Assegura ses diplsmados peles 
I - . l . cursºs tecnlces de cºmercis a 

possibiliâaie de prestar exames 

vestibulares ass curses supe-' 

rieres. 

Art. lº — Ass estudantes diplemadcs peles cursos owner-. 

ciais técnicas, nos termos de decrete-leí nº 

614l, de 28 de dezembrs ée 1943, e de ecôrde 

com & legislaqãe federal anteriºr, será permi- 

tida a prestação de exames vestibulares para 

a matrícula ses cursos superieres, em ccmdí— 

cães idênticas'aes psrtadores de certificados 

de conclusãe dos cursºs clássíce e cientifi— 

ce , previstas pelo Decrets—lei nº 4244, de 9 

de abril de l942. 

Art. 29 — Revegam—se as disPssiçees em ceatrerío.



ªg»-/ 
MINISTÉRI' DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

l~ 
JUS TIFI CACÃO 

Já tivemes spcrtuhidade de escrever que "é dever do 

Estade, em um regime ãe práticas democráticas, pessibi— 

litar a igualdade de cpertumiáaáes educativas para um 

maier e melhor apreáeitamente des valeres humascs". As— 

Sim, nesse apés guerra, quande o asseio celetive & para 

um ajustamente social em que se nas criem ccmpartimeates 

estasques e regalias que censtituam,lenepálie, & isdefeh- 

savel e princípiº de prímcgenítura que se fixem para o 

acesso às escalas superiºres, meâiante um curse ãe seguª 

de cicls, dificilmente ae alcance da-imeasa maiºria de 

nesses estudaates. 

De autre lado, e sistema Vigeste eestra que não exis- 

te a articulação que seria de desejar entre as Varies 

curses de nivel secusâárie e es estudºs superiores. 

Tanta assim é que tôdas as faculdades e universida- 
des exigem, para a matricula, qUe es caedidates se sub- 

metem a exames vestibulares, cujos pregramas sem sempre 

tse ajustam ae que censta ncs existentes para cs curses 

classica e.cientifice.



. _ _ 
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NÉINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E SAUDE %: 
O que se deseja && estuâante, cesse precessa de selº

~ 
cão, é verificar se pcssui eu não c nivel imdispeasável 

à recepçãº das casinameatcs ministradas Has escclas su— 

periores, em que se quiser inscrever. Admits-3e que a 

fcrmação secundária de Sete ales lhe tenha fornecida a 

maturidade mental e intelectual imprescindíveis à rea— 

lizaçãº ae estudcs mais prcfunãcs. 

Ora, & diplºmado peles curscs técnicas de ccmercie 

submetelse também ac mesmº processo de ccmheciuentcs. 

Despemde quatrc ancs nc curso básico, cujas discipli 
nas e cujas pregrames c situam junta aa primeira ciclo 

&. ensisc ée segunda grau. Passa mais três ancs so se- 

gunda ciclo, came ccorre ac aluna de clássico eu cientí— 

fico. 
. - 

Apes êsses sete asas de cursa, iuspecicnado pelo Gc— 

vêrmo Federal, qual c mºtiva ãe se não permitir ac diplg 

maãe nos curses técniccs de ccmércic c ingresso em qual- 

quer escola supericr, mediante examef As bancas examina- 

dons das veStibulares nãº sãc suficientemente idíneas 

e cagazes para verificar se as canâiâatos podem ou nas 

matricular-se ncs cursos supericresf
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O que sugerimºs para as cursºs tecnicas de camercia

~ 
não é a quebra ée um sistema, gem a implatação de uma si— 

tuação caática na ensino, pela excesse de liberdade. 

É Medida razeável e jusia parque dirigida exclusiva— 

mente a estudaatew que heuverem passado por escºlas, sub— 

metiáas ao regime ãe inspeçãº federal, em cendiçães se— 

melhantes, nesse sentida, às das ginásios e cºlégiºs. 

Pleiteamos um melhºr apraveitamente de nessas'reser- 

vas humanas, permitínâo aas jovers & reCamsideraçãe ªºs 

objetivas ãe sua carreira, em funçãº de sua eapácidaâe 

e de suas energias. 

Sala das Sessães, em 13 ãe nºvembre de 1946. 

(a) Jonas Correia
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Em torno do assunto já se tem discutido muito. Agg' 

ra, como em 1954, apesar do problema ter sido muito as 

tudado e debatido, parece—me one não há ainda um sufi— 

ciente entendimento. 

O ante—projeto limita—se, praticamente, a repetir 

o texto constitucional. Alguns interpretam os sistemas 

de ensino tal como o analisou A.Sampaio Dória, em art; 

go publicado no Jornal do Comércio de 12/10/947, e ou- 

tros os aceitam, dentro do espirito firmado pela tradi— 

ção, como determinando os institutos educativos que a E 

nião, os Estados e o Distrito Federal organizem.e mantº 

nham.

. 

A Carta de 1946, nesse particular, não me parece al 

terar a conduta que as Constituições de 1891 e 1954 per 

mitiram ao Governo da União. 

Pela Constituição de 1891, competia privativamente ao 

Congresso Nacional “legislar sobre a organização munici— 

pal do Distrito federal, bem como sobre a polícia, o en— 

sino superior e os demais serviços que na Capital forem 

. A no: , 
A . . I 

reservados ao Governo da Uniao! e a ele incumbia,tambem,
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gâª 

"mas nao privativamente, criar instituiçoes de ensino 

superior e secundário nos Estados, e prover a instru— 

ção secundário no Distrito Federal." 

O princípio era o mesmo ãe hoje: a União poderia, se 

o quisesse ou se fosse necessário, "criar ínstituiçêes 

de ensino superior e secunáario nos Estados." 

ªsse direito nunca foi usado relativamente ao ensino 

secunáário, mas usou-e a União relativamente ao superior 

criando ou incorporando alguns institutos de ensino nos 

mstados. 

Apesar disso, nenhum Estado teve legislação de ensi— 

no secundário propria, e os poucos que Chiaram estabele— 

cimentos ée ensino dêsse grau sujeitaramenes & equipara- 

ção ao Ginásio Nacional, instituída pelo proprio Benja— 

min Constant na reforma de 189l. 

No entanto, desde l889 que se falava em "liberdade 

ãe ensino",embora a subrodinação voluntaria ao Ginásio 

Nacional,mantido pela União no Distrito Federal, fôsse 

tão grande oue até os programas seguiâes nos Estados e— 

ram os do atual Colégio Pedro IIaIÉm-âe aue'arvniãs,no
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art. 361 de Decreto 3;890, de l ãe jaaeire de 1901, es— 

tabeleceu as coaãiçães meàiante as quais ccnceâeria a 

equiparacãa au, como era dita as práprie secrete, "es 

privilégies das estabelecimentas federais cºngêneres" 

nas estabeleciméatcs de ensinº superiºr ou secundáriº 

fundadºs pelos Estadºs. 

Ne mesmo an. de 1901, pelo Decreto 4.247, de 23 de 

aovembro,.o govêrno federal baixava ínstruç3es para as 

exames parcelados de preparatáríos e àeterminava, ape- 

sar da literâade de ensine, que "em nenhum estabeleci- 

nento particular equiparaão peãera proceder-se a exa— 

. “ A 
mes parcelaâas sem expressa autºrizaçao de governº." 

A Constituiçãe ãe 193M também deu ass Estadºs e ae 

Dístrita Federal a ccmpetêncía para "ergaaizar e manter 

sistemas educativas nas territórios respectivas, respei 

tadas as diretrizes estabeleciâas pela União" (art.lõl) 
Nac ºbstante, era âa canpetêacia da União: 

a) fixar o plane naciºnal de educaçªo,'conpreensivo 

da ensine de tadas as graus e ramas, comuns e es

«
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pecializades; e coerdenar e fiscalizar a sua 

execuçãº em todas os territeriss do país; 

a)‘ organizar e manter, aos territóriºs, sisteáas 

educativos aprcpriades aes messes; 

A) manter as )istritc Federal easine secundário e 

eemplementar dêste, superier e universitario; 

'A) .exercer açãº supletiva, cade se faça necessaria 

per deficiência de iniciativa ou de recursos 

e estimular a ºbra educativa em tºdº e pais, 

per meio de estudos, inquérites, demonstrações 

e subvenções. 

Na Carta Magna vigente, toca & Umiãc a responsabili— 

dade de "legislar sªbre diretrizes e bases da educação 

nacional", e "essa cemyetência federal não exclui a le— 

gislação estadual supletiva eu complementar." 

"Os Estados e e Distrito Fedral organizarãe cs seus 

sistemas de ensino" (Art. 171) e para desenvºlvêelcs 

"a União coeperara com auxilie pecuniária, o qual, em 

relação ae ensine primario, provira do respective Fundo 

' 
v 

'
_ Nacional (paragrafe unica)."
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"Cada sistema de ensino tera ebrigatorianente ser— 

viçºs se assistência educacional que assegurem aes alu— 

nos necessitades ccndiçães de eficiência escalar (Art. 
172)."

' 

Parece—me Clare na letra da lei que os sistemas de 

ensine de que trata são as instituições educativas ofi— 

ciais, ºrganizadas e mantidas pelo poder.público. Tanto 

assim é que o seu desenvolvimente sera incentiVado com 

auxilie pecuniárie às Úniãe, que, para c ensine primarie 

lançará mão de respective Fundo Naciºnal. 

A organização des sistemas ãe ensino esta na consti- 

tuição dos seus prépries erganismes, não sera física co— 

mo a regulamentar. 

Ora, es estabelecimentºs particulares de ensine ja— 

mais feram organizados pelo poder público. A sua organi— 

zaçãe & privada e a Censtituiçãe assegura a liberdade 

de iniciativa no ensino dos diferentes ramos, respeita— 

dos as leis que o regulem. 

Não me parece oportuno éesfazer—se e que já é uma 

tradiçao, Que vem plasmando, de longa data, & mentalida— 

de nacional.
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Não é, a meu ver, conveniente â Ufiidade Nacional 

forçar uma interpretação dos dispositivos constituicior 

mais, à luz de uma concepção extremada de federalismo 

impropria para o século atual. “ 

Note—se fue os constituintes de 1891, vindos de um 

ambiente centralizador e com as idéias acerbamente o— 

rientadas em sentido oposto, tendo—se, com Rui Barbosa, 

aproveitado da experiência federativa norte—americana, 

compreenderam7entretentc, qual o papel da Úniãe em man— 

ter uma unidade da política educativa, sobretudo aos 

cursos que visam a preparaçao &as elites. 

No setor de ensiho comercial, por exeúple, a União 

traçou normas gerªis, sujeitando as esoolas a reconhe— 

cimento e inspeção federal, pela primeira vez, em 28 

de maio de 19:6, com a promulgação do decreto nº .... 
17.329.— A regulamentação então baixada era fruto das 

exigências do meio, que se forem.verificando desde o 

decreto—legislativo nº 1.339, de 9 de janeiro de 1905.
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Acresce ainda a circunstância de que o ensine co— 

merci l também forma profissienais liberais, cujo dis— 

ciplinamente profissional está regulamenpaúo por um 

Conselho Federal, ae qual se acham subordimaáes Conse— 

lhes Regiºnais.
X 

Vê—se , pertahte, que, para uma bee pelítica, ter— 

na—se indispensável cººrdenar a atividade educativa e 

a prefissional, que, alias, e regul la Unife.
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Gaa a devida vênia, ponaera—se que as diaposiçãaa 
sentidas nºs arts. 8 e 7G dó ante—projeto, ralativaa â estabi— 
lidade às emprêgo para o professor particular, não firaenohan 
on fina que se tinha em vista asingir. O art.7o sô prºtegeria 
gg atuais Qrorasgorea contra dasamgréso ou prejuízo resultante 
da uma possível reàuçãº de curriculº ou ãe turmas gºgº efeitº 
ªº refºrma. Além dissº essa yrºtação seria limitada aos pro — 

faaaorea registrados "am ºutra cadeira" com turmas & lecionar, 
& ainda mais, neuhuma rarerâncía faz o artigo & gueatãe das hg 
rários de aulas, questãº eàaa áa vital importéncia no caso,v1§ 
ta como as dispenses de professores poâeriam ear prºcaaaaãas 
inâlretamenta, msâiante fixação de horários qua anteciaadaman— 
be sa soubessem inaceitáveis.

~ 

0 art. 8 de ante—projeta, ao ashabelecar para as 
professors» "estabiliflaae enquanto bem sarviram", encerra mais 
uma ameaça qua uma prºteção aos direitoa aos educadores. Por 
um lado essa disposiçãº é inõcúo, nada inova, vista came a la— 

gislação trabalhiata em vigor Já contara ao ampregado em geral 
o direito de ger mantido no emprego "enquanto bem servir", 
atribuindº—lhe direito a uma inâanízação no caso da lesão aos—« 

se direito. 

Por outrº lads & áíapoaição em apreço aneerra a 
ameaça de ser considerada como uma derrºgação, no cahn partiqª 
lar dos professores, do preceito geral contido na Cºnsºlidação 
aas Laia da Trabalhº que canrare aº trabalhadºr "estabiliáaae 
autºmática após lo anca de serviço ao megan eapregadarª. É p22



cíaamente essa “astabilldada autºmática apõa 10 anos” quai o 

anta—projeto põe em risco para os professores, quando estaba;g 
ea que o professor será astável “enquanto bem servirª. 

Entretanto, manºs no intarôsaa ínãivídual do pro— 

fessor particular que no do próprio ensinº, tem Sião reconheqª 
do por autariúades na matéria qne.a garantia de aaprâgo para o 

accents doe ginésioa paruisularas é uma aaa madíâas assaneíais 
para que se lhe possa conferir & índapenáância indiapansâvel 
ao azarcício && sua profissão, sam a qual dífieíl será assegu— 

rar—ae & aeleção Justa & eficiente qua deve resultar âas nºtas 
pºr 316 atribuídas em classe a principalmnnta em examaa. Ainda 
racentamante manifestaramrse cam veemência nesse santido, &a— 

rante º inquérito conduzidº pºlo vsapartine "O Glºbo" dasta Gª 
pital, vários dos nossos mais eminentes eáueaáersa entre as 

quais o Prºf; Anísio Taíxaíra, o Gel. Agricola Bethlam e an « 

tras. 

Por entre lean cumpra pcnâerar que qualquer dianª 
aíçâo de lei nova sôbre o assusta nãº deveria perder da vista: 

lº '.. A legislação trabalhiata já alienante; 
2ª » ºs casos ãe exceçãº. 

_ 

rºaando—ae again a consideração esses vários rang 
res} sugere—sa as seguintes amgnàas: 

Art.]º — Acraacente—se "in—tina“: ”ou ainda se se 

recusarem a desempenhar ºutros deveres acmpatívaia cºm & situª 
ção de docentes." 

Acrescente—sa ainda o seguinte parágrafº: 

Respeitar—ae—ão,igualmente, ºs horários de aula 
em.vigor para cada pretassor na data da prºmulgação desta lei, 
eu pºr ocasião do-encarramanto do ano letivo anterior as & png 
mulgação ocorrer em periodo-de férias escolares, salva aeeráo 
cºm o professor intareaaaúo.
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Art. — A diapansa de prºfesaores do ensino parti— 
cular será sempre precediâa de autorização do orgão do gover-‘ 
no eataãual cºa jurisdição sôbre & âducação, que & consederá 
ou nagarâ apreciando a matéria axolnaivaaente do ponte da viª 
ta ad intaréssa do ensino. 

ª 1° - A decisãº que conceder ou negar essa autºrizª 
ção, assim cºmo os seus runâamantaa, não será invaeaàa pelas 
partes interassaáas, pºrventura am litígio perante a Justiça 
do trabalha. 

% 
2° — Indepanãe da autorização prevista neste arti— 

go a dispensa do professor qua não haja às ser substituída 
dentro do mesmo ano letivo. 

A redação proposta procura pºís limitar ac âmbi— 
to edueaaional a intervençãa dos poderes que têm a seu cargo 
ºs assuntoa relativos a educação, sua interrarir as forma al- 
gàas cum as atribuições da justiça dº trabalhº na proteção às 

.âireitos patrimoniais.



Rgªpneragãa do Professor Eartícuiar 

ºutro assunto que fala muito de parte à aficíânaia 
do engine 6 o qua diz respeito & reauneraçãe do prorassor. Dantro 

das condições vigentéa ê extremansnta díficil exigir—se trabalhq_ 

dedicado e eficiente as quem aurºra prºventos extremaaente'precé— 

rios da profisaãc que abraçªm.“ Durante a inquérito levaâe & are; 
tº gela Sub-Comissãº foi largamente eviâenciaâa a aituação Práxi— 

ma âa indigência em qua so aneontra uma grande parte dos profesag 

res particulares, levados a trabalhar em lº e as vezaa 12 aulas 

diárias gara conseguirem reunir-u salário qua cubra as maia pre— 

mantes necessíâaáes suas & d3 suas famíliaa. não é outra a razão 

que tem reáuzíào a proaura âoa cursos ãe professorado nas fagul— 

defies as filosofia, em qua prepandsra, por larga margam,e elemeg 

to raminina. 

urge pals que se aâeàam providências no sentidº de, não 

só melhorar a situaçãº econômica do proféssor fiarticular, como, 

cºm vistas ao futuro, atrair para a nobre prmriaaão as Jºvens que 

aarão amanhã 05 mºstras de que o Brasil tantº necasaíta. São 

será can 0 pagamentº de aulas a 18, 15, 12 e means 10 cruzeiros 
que tal obJetive será alcançaàa & a não ser que alguma prºvidên— 

cia realmente eficiente 303a adotada pºde—ae facilmsnte prever 

as consequências àanosaa que dentro de algum tangº o país terá 
de enfrentar. 

Cumpre consiâarar pºrém que qualquer auaento da despeza 

a que acaso fºssem eampelidos os colégios particulares recaíria 
diretament, como tem aucedido até agora, sôbre a populaçao escolar, 
encarecendo o ensinº em um país sm que o objetivo a ser constante— 

mnnte visada deve ser o seu progressive barateamanto até atingir—ae 

0 ideal da gratuidade.
\

4
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'Hesaa altura & inâíapanaával não esàueeer que, áesde gas 
a Estado não pode arcar com as reaponsabilidades financeiras da— 

oorrentes do custeio integral do ensino secundário no país, seria 
curialmante justo que contribuíaae cam alguma parcela do financi— 
amante desse ensino, por ele próprio entregue na sua quasi totaxg 
âaâa ao cayital particular. Propãe—ae, em cºnsequência, a seguinte 
áiapoaição de 131: 

Art. — A Enião estabelacará convêniºs sem as asta— 
dos. msdiante ºs quais uma parta && quºta ãe 26'$ da renda aaa 
estados e doa municípios que, && aeorâo com o art.169 da Constitg 
1930, deve ser empregaâa na manutenção e no desenvolvimento do 
ensino, seja uªilizada como acrãacimo aos vencimentaa dos protes— 
Sores partieularas. 

% lº — O acréscimº da vencimaatea previsto nests artigo, 
a carga da aaãa eatado separadamente e dos seus respectivos muni— 
cípios, para pagamantº aos profeaaeraa particulares que alargaram 
atividade no território fie sabado, será rateadº proporeàenalmsnte 
& receita do sstado & da cada munieípio, mediante cºnvênios entre 
6 estaao e os municípios qua o comgôam. 

% 
2° — Para cumprimensa ãº dispostº nasce artigo a le—' 

aislação satadual estabelecerá um regime pelo qual os vanºimahtoa 
totais dos professores asian por eles recebidºs fliretamente nas 
repartições pagaâeras lºcais. 

Para fornecer uma idéia && exequnéída an proposta, 
exiba—se abaixo 03 seguintes números: - 

Vencimentº méãio,m£nsal, de ª 

ª 

“& 
na professor secundário pag tieular, em todo o Brasil.. Cr$ 1.806,00 ' 

ÉNN 

Vencimanto anual .......... Cr$21.500,00



Pgofeasores regªstrados no Minis— 
terio da Educaçao ................ 18.000 

Totªl anual coco....odpo.oohocooon cr$ 388-800-099,90 

Preaaainâo—âe nª acréaoiuo às 50 %, taríaªns & 
um dispandio total, anual, ãe .............. Grã 194.4oo.eoe,oo 

a ser distribuído entre 21 estados 9 1.500 municípiºs ao Brasil. 
Enteusa qua âentrº de cada estado & deapaza sería rataaáa prºpor— 

cionalmente à reaelta do astadu e ae cada nunieípío, sendo que, 
ªlém disso, & progasta âaíxa & iniciativa da legislaçãº estaâual 
& fixação ac acréaaimo em queàtâa, sagunao as suas próprias pos— 

aibnmadaa . 

O parágrafº 2° && proposta se destina, como é evidenté, 
a assegurar & finalíâade que se tem em vista atingir. Para cume 

prit_o que nele se âíspõa teria o eatado qua determinar o racoln; 
mento antecipaáo aos cofres públicos, peloa empregadorea, aaa impqg 

tânaías que lhea coubesse pagar. 

Observação impºrtante: Ao apresentar a presente amanda tem—ae em 

vista dar princípio de execução ao que é determinado no art. 51 do 

anta—projeto, que díspôe que: "A Uniãô poãerã eatabelacar convênios 

com 03 estados sobre aplicaçãº aaa verbas destinadas à eaàcaçãb, 

para tornar mais eficâantea os sistemas escolares locais”.
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Em váriºs dos mais evoluídºs países do mundº em.aatéª 

ria de eâuaação é pontº pacífico a aâoção && inspeção—orientaçãº 
espesíalízaâa. Ra sua obra "Administração Escolar“, o prºfessºr 
Carneiro Leãº enumara esses países e diaserta encamiaatieamanta 

aôhra as virbndos ao aístsma. 

Ko Brasil, o quadro dos prºfessores asaunááríoa é, par 
casia âízer, totalmante constituiâo de auta—diâatas. A ausência 

às uma fiscalização—orientação tam fºrnecido os lastimévais re - 
aultadoa qua todos têm podidº constatar até agºra, pots qua a 

ninguna é dado davaaáar o que ocorre nos interiores das salas an 

aulas dºs colégios em matéria de mêtoâo, cumprimento de programas 

e esforço real no desempenho aos áevaraa atribuídos aos que nela 
se congragam. 

A grands maioria dos que se doâieaa aºs assuntoa da aaª 
cação a que têm connecimsnto passoal do ambiantà em que ela se 

“processa, proclama a neoessidade inpresoinfiiVel de uma assistên— 

cia permanente ao aluno durante todo a tampa do seu cursº, ao em 

vez de agunrdar o Estadº, simpleamente, a épºca-da raal§zaq§o âoa_ 

:axamea oficiais para então, reprºvaào o estudante, fazer—lhe ver 
& ínutílidaâe com que diapanáau teapo e dinheirº dúrante 4 ou mais 

anos 60 curse. 

Nesses Gases nas terá o Estado cumprido integralmente 
a sua missaº a deverá. portantº conformar—sa sua o aceitar & pon— 

derâvel parcela da respºnsabilidade gps aasumiu ao entregªr o 

adolescente, aan assistência ou deteaa, aº enaino custeado pela 
capital partieular. 

O fato de se trªçªr agora da reáigír uma lei garal de 

bases-e díratrízea ão aªaiaº) enseja uma apartuflidade ideal para 

que aejam,lançadga as bases de um regime d9 orientaçãº especialí—
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zaâa, cumprindo à legislação supletiva estadual estabelecer aa 
madiâas necessárias para a execução do referido regime. Prºpôs— 
so, pols, a seguinte diaposição: 

Art. — A legislação astadual estabelecaré um regime 
de ºrientação—riacaliaaqão especializada para eaàa cadeira ao 
currículo, am substituição ao presante regime de inspeçãº federal. 

§ único — Constituírá requisite easancial para a exercí— 
cio do cargo de orientador especializado o anterior exercício ere— 

Elva ão magiatârio, em sala da aula, por pràgº não inferiºr a 5 
anos na ccâoíra objeto fig ºrientação.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

mas a emma m mango mexem . 

Emendas ao ante projeto elaborado pelo Professor 
A.ALMEIDA JUNIOR. 

1) No art. nº: 

I — fundir os itens ª e 3, com a seguiª 

te redação: _ 

a ,
- 

aguperintenaer o sistema-federal de 
, 

. , , 

ensino e o dos territorios“ ; 

II — suprimir, no item g, as palavras “publi 
cando—lhe os resultados"; 

III - dar ao item.g a seguinte redação; 

, . 

"adotar as medidas necessarias ao cumprimento das 

diretrizes e bases estabelecidas nesta lei“ ', 

IV - acrescentar os dois seguintes itens: iª 

lº) “manter estabelecimentos padrões de ensino,com 

o caráter supletivo qualitativo, onde também 

. N A ” 
se realizem experimentaçoes sobre a educaçao 

nacional". 

29) “ estabelecer normas para os tipos de currículos 
“ ! 

e elaborar os programas mínimos para o ensino “mamassvª 

médio". 

Zi Suprimir o art. 59 por ser supérfluo. 
' ª , —72 

5) 'Suprimir o art. 69, visto como :na.organizaçao Évâçã; 

devera ser assunto da lei que reestruturar o Ministerio da Bdª
# u I 

caçao e Saude.
: 

&) Dar ao art. 79 a seguinte redação: 

“Sera constituído um Conselho Nacional de Educação, 
com sede na Capital da Republica, ao qual competi 
ra"; » .
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

0 u _ _ 

a) funcionar_como orgao consultivo do Ministro 
de Educaçao; 

b) propor ao Ministro as medidas que julgar coª 
venientes ao ensino; 

e) exercer as demais atribuiçães estabelecidas 
em lei.“ 

5) Suprimir o art. 89 e seu parágrafo, inteiramente 

inoportunos numa lei de Bases e Diretrizes.
, 

6) Dar ao art. 99 a seguinte dedação: 

“Ao Ministerio da Educação e Saúde, será dado co- 

nhecimento de todas as 1eis,regulamentos,-regi- 

mentos e demais atos expedidos pelos poderes lg 
cais, com referência aos respectivos sistemas d£ 

ensino“. 

7) Dar a seguinte redação ao art. 109: 

“É da competência dos Estados e do Distrito Fe- 

deral fiscalizar os estabelecimentos de ensino 

dentro dos respectivos limites territoriais, 
excetuados os mantidos, organizados ou fiscal; 
zados diretamente pela União“. 

8) Suprimir, no art. lõº,a frase “sendo-lhe essenciais, 

contudo, a educação primária e a mêdia“)por implicar disposição anti 

-constitucional. 

.,// q) 
,// qe) No mesmo artigo, inciso nª, alínea ª, substituir "Geog // 

///// a Geral" por “Geografia Geral e do Brasil“ e História Geral“ por "Hi 

ria Geral e do Brasil“. 

frºm/7 2%) Marta ágºáágógá ª! %%%&/#4 W 
MMfWa/flw M/WEQQ V44 fwd/twig“ 
41144612 € j/ªíªí & ákzázãíâçéªªãíâ f



_5.. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

11) No mesmo artigo, inciso Mº, alínea ª, substituir 
“Biologia", por”Histôria Natural“. 

L2) No mesmo artigo, dar ao inciso 59 a redação: 

"tipos variados de currículos, com o mínimo de 

vinte e o maximo de trinta aulas semanais, de 

livre escolha do aluno, estabelecidos pelo Mi 
mistério da Educação e Saúde". 

15) No mesmo artigo, suprimir o inciso 79. 

1h) Dar ao parágrafo único do art. MZ a seguinte re- 
dação: 

"Os cursos do colegio universitario funcionarão anº 
.nxos as escolas superiores ou em estabelecimentos

' 

oficiais de ensino secundário, ou, ainda, em colé— 

gios não oficiais que ofereçam condições satisfaté 
rias para o seu funcionamento“. 

-NOTA: A proposito desta sugestão convem obser— 

var que o art. 25 estabelece que os colégios universitarios conª 
tituem um dos cursos de ensino medio, admitindo, com acerto, que 
um dos objetivos de tal ensino é o prepare para o ingresso em eg

! colas superiores. 
N I I Porque, entao, funcionarem os colegios universitari- 

A Q . . os, de ºreferencía, anexos as prâprias escolas superiorest 

15) Dar ao art. UB a seguinte redação: 
"AS condições de matrículas,o curriculo, o'regi me de aulas e de exames dos cursos do colegio uniVersitario,&Míb estabelecidos no regimento do estabelecimento que os ministrar". 

16) Suprimir os parágrafos lº e 2º do art. U$; substi 
tuindo-os pelo seguinte parágrafo único: 

"No caso de estabelecimentos mantid 3 por entidª des privadas, as condiçoes de matr cula,"curri- culo e o_regime de aulas e de exames serao sub— metidos a aprovacao da autoridade competente".
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17) Suprimir todos os parágrafos do art. hãlbem como 

os arts. A6, A7, A8, L9, 50 e 51)por inoportunos numa lei de D; 

retrizes e Bases. 

18)‘ Suprimir 0 art. 52 que se choca com a doutrina adº 

tada para o ensino médio e primario.
» 

19) Transpor os arts. 5h e 58, para as disposições ge— 

rais, dando—lhes amplitude de modo a abranger os outros graus dê 

ensino. 

20) Dar ao art. 68 a seguinte redação: 

“As escolas medias, para que seus certificados ou 

diplomas permitam ingresso nas escolas superiores; 

deverão registrar—se perante a Administração do 

sistema local a que pertencerem e perante o Mi 
nistêrio da Educação e Saude, observando—se as 

seguintes condições mínimas verificadas pelo Mi 

historic: 

a) existência de instalações satisfatõrias 
(seguem—se as outras alíneas do ante-pr; 
jeto). 

21) No art. Tl, o propósito em Vista devera ser me- 

lhor fixado. 

OBSERVAQÃO FINAL: - No art. 7h, mais uma vez)ficou 

claramente manifestada a falta de uniformidade doutrinária do aº 

te-projeto, quanto & descentralização dos poderes, entre os di- 
versos graus de ensino. 

{QLW 'E“ 
).

C ‘5'..a 77 

D.E.Sec., em 22 de Outubro de l9h7
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. O antewprojeto cuja publicação apresentamos é em 
sua orªgem , de autoria do relator da Comissão de Diretrizes e Bases da 
Educaçao, nomeada pelo Sr.Minstro Clemente Marianiie 

, _ . ' Os Sindicatos dos Estabelecimentos de Ensino Secune dario e Primario e o do Ensino Comercial do Rio de Janeiro3 analisando o trabalho original, houveram por bem de fazer algumas sugestões que são as 
assinaladas pelos artigos redigidos em maiúsculas para diferenciar do 
grande número de outros que permanecem com a primitiva redação, 

-N Note—se que os princípios defendidos por nossas 
organizaçaes classistas são os mesmos aprovados no Congresso Educacional 
de Belo Horizonte,

, 

Aos colegas que manusearam êsse trabalho advertia 
nos que a Sub—Comissão do Ensino Médio defendia, entre outros, os seguinp 
tes pontos :— 

a)aªgªmgwdgmªstadgfpara os candidatos a primeira 
série, e para os que concluissem o primeiro e o segundo ciclos; 

b)á£assagem de fiscalização, das organizações dos 
programas e da orientação para as autoridades estaduais; ' 

c)—Manutencão dos 2 ciclos secundíaios; 
d)w0brigatoriedade da educacão física e do Canto 

Ígrfeôníco, inclusive para os alunos do curso noturnog e etc. '

- 

" 
De nossa parte, e apoiados na melhor interpretação 

do texto constitucional, prOpugnas no sentido de se estabelecer que :» 
. I ,a)—e Ministério da Educação continue baixando os 

prggramas minimos das disciplinas determinadas sbrigatorias (apenas para 
o curso e não por série); - 

b)—e ao mesmo órgão esteja afeta a inspeção das 
escolas de nível medic; mantidas pelas entidades privadas; - 

c)»o curso secundário se efetue em sete anos: in— 
dependentemente de ciclos; 

k d)—os exames anuais sejam fiscalizados pelas autom 
ridades federais; 

» s)—os Vários cursos de grau médio mantenham a maior 
articulação possivel; 

, -N 
f)—o Conselho Nacional de Educacao se transforme 

em um órgão em que se representema igualmente, os poderes publicos e as 
federações de diretores e professores. 

:, ""Z"“ ªv,—ZMK.— 

Esses alguns aspectos, de entfe muitos que o tem— 

to indicará, das emendasªsugeridas pelos Sindicatos de bstabeIeCimentos 
de Ensino do Rio de Janeiro, .. . .

. Vulgarizando o ante—projeto obJetivamos mobilizar 
todos os campanheiros no sentido de preparar a defesa de nossos pontos de 
Vista no Parlamento, onde, sobretudo os Sindicatos e Delegacias Estaduais 

L-mwa-Qwuw—“qa—o—“o—à—oe—wtm “uw—““uwuwwwncvwhhwww
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Éterão enorme tarefa a executar atrazea das Várias bancadas regionais 
ª AdVertimos queA desejando apresentar o minimo de emenda 
grestri.ngi.mo nos a apreciar os ângulos pr ncípaís: deixando em sua estrQ 
' 

tura dºca. cante mp fojeto da bonlssª“ de Dire rjzes e Bases:
, 

TvembramosA finalmente; que serao recebidos com a maior sem“ 
t.isfagao todos e qualsqucr comentarios ou sugesâões de nossos companheêm 

orcs dos demais Estados e do D1strito Federal. 
: Isto porque repu+amos o ante-prcje+o que se segue com uma

; primeira manifestaçao de nossos Sind1catosA passível por 1sso mesmo de 753 
rias alteracoesa 

Rio 
A 

22 de outubro de 194$ 

BASLSu ' BIBLE $$ DA EDUCAQKO NACIONAL 

inteve:oj to elabor.e do pelo Prof; f 

AAAlmeldA JuniorA a Vista das contrí 
ouíçces das submbomis sees= e emenda- 
do. em reuniao dos profsA Pedro Gal— 
mon Faria Gees e Alme ida Junior; sob 
a presidencia do Prof, Lourenço FilhoA 
em lê de outubro de 194% 

ªi 
'as. 

':;t 

»“ 

m- 

fgrtAIOALOAs1derAA_Aases e direârlzes da educaçao nacionaL nos termos do 
art& 59 

A 
nº XV da Constituiçao Federal; os disposiu vos constantes da 

1preseente leiA » 

I —— , Qodnrew & eaumwo 
'

P 

.; ,rt Zº=à educação e d1rei.to de todos asscvurºndo aâzavês da obrigatorie: 
ade e da grªtuidade do ens1no paarao, oem como da flexibilidade dos 

curriculos en gerilA 
Earânrafo lºw A obrigatoriedade do ensino br“h5Tlu será efetiVadA pela aw 
glicaçao das medidas previstas nesta leL e das que; em carater subsidia“ 

' rio 
A 

forem estatuidas nas Lgie lagoa es locais. 
um...-.». 

.3,"

m 

“Parágragc 29w A gratuidadeA. estAbAAoo'd 
oficialA ampliarwseªa 

A 
em referencia A 

terioreAA - 

.desde já para o ensino primário 
escolas pfívadas e aos graus ul“H

O 

a)'— pela dispensa do pSgLififlto de taxas e de quaisquer Outros emolue 
mentos nas escolas oficiais em bcgofícío dos alunos Que provarem falta : 

%oulnºuflczen31a de recursos ;
: 

b) pela concessê O de fa ovores legais ecs estabelecimentos partícula— 
res que admitem alunos gratuí+cs ou de conoímcuicao reduZldaê

& 

e) “,pela criação de bolsas destinadas aos estudantes necessitados e 

superior capacidade ; 
,_

&

M 

” 

co 

,. :» pm 5- gen p..—1 :-: (;»; c-f ("J : 2 (" tªvª» («º “ªº 3“
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; 

d) M pelas demais medidas que: visando ao mesmo objetivos forem está» 
puladas nas legislaçoes locais a 

Í .' . o . a v . - 

Paragrafo 39 » A fleXibilidade dos curriculos permitirá que a escola 

Poãsâ ser frequentada com proveito por alunos de todos os tipos de capa“ 
Cias. 

—_ L“... ..." _.- 
II - Dºs fias_êa__.9daçeaã9 

' Art. 29 — A educação. nacional visa aos fins da liberdade e aos ideais de 
solidariedade humanas 

, ”I» No sentido da liberdade& favorecerá as condições de plena realiw 
zaçao da personalidade humanaf de modo a que prºporcione integral desenm 

«volvimento individual e progressivo asustamento social. 

11— No sentido da solidariedade humanaç fortalecerá a conciência da 
continuidade historica da nação, estimulará o amor à paz entreªas nações 
e odibirá o tratamento desigual por motivo de crença religiosa; convicção 
politica, condição social, situação de fortunas raça ou nacionalidades 

III & ªo Ministério da Educaçãº ""'—"'“31. ::=-__: . tª'—"*ªª'ªª—“ª'º” 

Art. 9 — Compete ao Ministério da Educação;— 

a)" superintender o sistema federal de educação ; 

b)» organizar e fiscalizar o sistema de educação dos territórios; 

c)" realizar estudos e pesquisas referentes a situação da educaçã) 
znacional, publicando—lhe os resultados; ' 

Ç 

d)— promover, por todos os meios, a difusão das modernas técnicas e 

roanhecimentos de organizaçao e administraçao escolar e de ens1no; 

e)— coordenar as estatisticas educadionais de todo o pais, promoven— 

do—lhe a divulgação; 

f)e convocar conferências nacionais de educação ; 

_g)— providenciar para o cumprimento das diretrizes e bases estabele—' 

cidas nesta lei ; 

. l 60 .” . . ' a 

h)— administrar o Fundo Nacional de Educaçao do bns1no Primario e ou— 

tros que a lei estabelecera . 

-
= 

. 

. 
'. I. . 

i)— manter o registro dos estabelecimentos de ensino medio e superior 
de todo o país, bem como de seu corp; docente e administraçao ; 

j)» manter o registro de diplomas de ensino médio e superior, verifiª 
cando a regularidade dos cursos a que correspondam ; “”Me—"”m—Q—U—Hp—w v—l—onbo-n—“m“—u—“mx-un-yrwmtauwu” '
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% 

l3w FLQOALIZAR AS ESOOLSS SUPERIORES E AS DE GRAU MÉDIOS DE lHlQlÁª—Mf 

TIVA PARTEGULARÉRRCQNRECIDAS PELO GOVERNO FDDRRAL; 

myw Elgin os PROGRAMAS Sintegº DASlSClPLINAS DomieulNAnAS oeezoiooa 

a 
Stig nos consos_onwonioweneio; - 

' 

.
ª 

n)“ EXERCER AS DEMAIS FUROOES QUE LHE SEJAM ATRIBUÍDAS EM LEIS
. 

..

,

, 

., 

.. 

.-...“ 

ÃWJ- 
aê.... L- ‘59 M O Ministro da Educação será coadjuvado pelos departamentos que . 

lzerem neºeêsªriªªa % DGWO ªoneelbo Nacional de Educ-açâoª 

! Itu 69 m 
Q 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
5 

COM SÉDE NA CAPITAL DA REPÚE 

BLICA, SERÁ CONSTETUIDO DE TRES CflMARA-S‘c UMA PARA CADA GRAU DE ENSINO& E 

FORMADA DE TGUÁL NÚMERO DE REPRE$RNTARTRS DO PODER PÚBLICO E DAS FEDERAM 

GOES DE PROFESSORES E DIRETORES DE RSTABEIRCIHENTOS DE ENSINOc . i 

S' (D

* 

Han 

Paragráfo lº w AS GÃRÁRSS TERÃO AUTONOMIA.NA DTSGUSSÃO DOS ASSUNTOS QUE 

LHES FOREM PEBTINEN.ES E SERÃO CONSTITUIDAS DE ESPECIALISTAS EM CADA UM 

DOS RAMOS DE'ENSINOE
. 

Paragréfo zº ” DAS DECISUES DE sang EMA DAS GÃMABSS CABERÃ RECURSO io PLEM 

NÃRIO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ; QUE FUNCIONARÁ AENDA PARA DELIBEM 

FAR SOBRE ASSUNTOS DE ORDEM GERAL; 

Arte 79 w Cabs ao Conselho Nacional de Educação zw

6 

a)” funcionar como órgão consultivo do Ministério de Educação , 

b)w ro or ao Ministro es medidos ue ereoerem convenientes ao ensino 
P P 

,
i

i 4 

'e)“ exercer as demais agribuiçõee estabelecidas em leis 

;Arte.. 189 e O fundiooemente do Conselho Neeionel de Educação será discipliw
; 
ªnado em regulamento expedido pelo Govêinoe 

,Artn 99 M,O Ministerio de Educação tomará oonheoimento de tõdes as leisS 

ãregulamentoeª regimentos; e demais etes expedidoe.pelos poderes locais; 
com referencia aos respectivos Sistemas de eneínoe ' 

!Peregráfo lº % O Rinistro de Educação adotará as providencias necessárias 

para assegurar a execução do disposto neste artigo, e para submeter os 

çetos ali mencionados-ao exame do Conselho Nacional de Eduoeçãoy'a fim de 

*que êste verifique a observância das bases e diretrizes-federaisg 

Peragfâfo Zº'w No exame dos atos submetidos à sua apreciaçãoy o Conselho 

zRaoionel de Educação solicitará as.diligênoies.que entender convenientesª 

jinelusive a audiência dos poderes looeísa 
: 

“ 
. 

'

, 

%EaregTáfo Sºyª Quando o Pªfàçef.ª9 Oºrãjãno oonoluig que algum at: ãieniw 

ªnedo contrarie as bege; ou dllo.;íªªs feuwiolâª sera o 
caso subme l o

a 

âapreeieçeo do Minietro de Educaçao; para as yiuVidenoieS que este conside» 

:re neoeseeríee. 
») Mº- ("-:: :,“ F'n 1-0 1.”) cw.- ad) ,...», e». n'a—.= rw» rm: ck) tª.! em ») ao um! M m M na ruª faz) (,.-a ao a..., .au—* au 

";_;. :-—;;v M :»: M v
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513 1111131930 
; CANTUDO 

DA 
EDUC .QNO ENINALJ; N S&SUT“ MTA A (Artº lBº,&o ante»mroj6to 

Les s L cr;LVL gu LLapugçg Nacional 5 
on tiª,) na tu: e...—: Em ._.:— Kali mn: Em Ma M em! 

IN N DaSwfidi’DLSL acóes lscais 
“J ..: 1 , 1 m L : : . L : , 

Nfãe 109 M E &a competenc1a aªs astades e ao D191r1t0 Nedeyai 1130 31 
109as as 9990199 em ,uLJLGnsn ita dentro &OS res ectíro os Limites tere—Y 
tgrlsls3 egaafuaãas us uamtlã 9 p919 Naifa & as @1129 Sw Nir919menta 
391" ela: 
._:: ;«a' ._ ., M.— . . 

I-v 
, ,..- 

ANNA 119 w Nos Nerratorlmsê camera a adm1n1stragao do analno aas orgaos 
ÉuGHlGÚS respectivaú. ',; 

— Dos sistemas de ensinº 

A111 129 w A Uhião, os Estados e 0 Distrito Federal organizaNNN os seus 
SLsLemas &e ensinº;; 

rt» 139 AS INS ”ITUIÇUNS LTUC TTVAS ORG “NTLADAS E NANTIDAS PELA UNLZG 
PELOS ESTADOS E SLO DISTlº; LTTO FEDERAL CQNSTTTUIRNO GS M SPEGTLVOS SISTNVL 
MAS DE LNSINO 

Parégxafo Lº “ !Lêm do Aleuema u1p1911vo que se extendera a Node o yal9» 
Nose ustrí.tos 1111199 N51 u &&fieí ânsias 100319 a União organizará & 119099 
112919 0 sistemas de ensino NOS 10911109109 

LSL: l% GAD1 SLSSNNA PL4.LL LUNANEAR NPCAQ” TNCN ISOS E ESPESINLTWªSO
1 

“GEOS OST LHC L LLMUS DE LLS N& LLJOHLLE LDS ENGINES 
1-
I 
'I 

original)
º 

VIE Da educaçao nra»p11nar19 

"4: :d“ ["'0 e " -. AN 
_ 

l' JAE. :. a “:"".
' 

Art 109 -« As instituiçoes prewpI: merla— uam or objetivo prestal asglstenw 
o cionar 1.hes : sob faxma cam“. 

& VET a os sentíãas e a 000999 
úteiso {A111 149 &o 911169 

cia as crianças de menos de sete anos e p 
pativel com a Luaãeª educacão cue lhes & se 
na<;iao motor:; e; concriuua p9 ra 1909111 hábitb 
2:0Je+u Original) 

A7L9 369 M AS ADN‘NAL MBªQGª
T 

» L“GAIS ET LSL. 
'“ 

O APANLCINLNTO DL T_ 
'LÇGM ELDLÍTIVNS PRÉ»SÉR C

A

& 

LÁ LENS NOS GuNTºUS NN NNE SE TORNAL I NE ~ 
NH Da eduoac'éia311211919 

- . . . . A 
“' 

—- » 

Art; 1,79 U en9jnc smâglo: Obflgqta 10 paga as er:anças de sete a gnaw 
to 199 anos dc L&aãe ssra &aao na1.iilgua nacioral- {Arta Léº So antewçraw 
jeto Ofígínã 1.1

l 

—,,_ _ ,,:n T114:- 1 q“,“; :,L. "º-”aviª." [1,) + n. va,—:: 
' 

.19 +: «Lm » o 
" 

; dª.“ É 
WL. 4,34.t W.»...GO “ª A 30.1L08b0.luubdkhb uOí'ílçfª-obwu 81- e» 1118 811.15“i 0.8 {he J..“ 

69 As qua ragulem ; 

a)“ C 11 wgçzg,íL anuai &e tôôas as cri .anças em ídaãe ess 01a Ar; 

b3m r fiucalizagNG &L 11;;151319 às aulas e a farm a de in L cute Sºª 
.* w a '» (a x : "A nT: > 

« :91 «Vau-", :4 «& _:_: .a . :.!» :.v w.: Lu »» :..-v =.— >-:— u» m 1w was «w: u-ª %



Bases e Dlretrízes de Mdooeçeo Naolona; 6 

: 
.o)«>e re;ªf;oaoao per;6dica de e;;clenonª do ensino em releçeo && 

Am,;enves o_ue recebem educação primária no tar; . 

d)w & f61ma prática de dar execução dos dispositivos penais eõore 
;oe pais ou respons& &veis que deixem d.e prover & ínetruçao primeria de 
crianças ao idade escolar ; 

; 
&)> & disor;min&ç&o dos funcionários responsaveis pelo efetivo cumw 

*; grímen+o das leis sôbre & obrigatoriedade escolar e as penas que lhes 
Sabem por deeiãiee 

àrêe 16V Sereo dispensados da obrigatoriedade escolar: (Art lVº do ante» 
progeto origina ;) 

e%v as orlanoes que obtiverem o Certificado de conclusão de curso' 
—primário ;

' 

b)» as que atingirem a idade de quatorze anos; 

o)“ es que houvelem; durante cinco anos; frequentado regularmente e 

escola primárieã 

6:»as que por motive de doença ou anomalia gr ve; não poderem frew 
'quenter & escola prlmérí & comum, sa.L&o se &; istiro estabelec;mento que ”ª_; 
lhes seja aprºpr; Ledo 

Art 199- Dere os cand: datos de mais de quatorze anosaaqge desejarem rem 
cebêr ensino primar;.on in1ta1.arwse ão casos supletivoso M rt=l8º do ente— 

9 
projeto origzínel) 

, 
Art; 209» Serão instituídos ou subvenoionedosn de acôrdo com as convenienw 
cies lorªigg serviços euliares tendentes & difundir a e incrementar a 

eduoeoeo pr Aria na zona rureL ;ais como trenSporte escolar ;nternew 
tos fer“;º esco.1as ambulantes & missoes culturaLs (Art 199 do ente—prom 

Jp; to original) 

Art; 219w As emprêses indus; rieee comerciais eS agrícolas; emlque tre 
belhem mais de cem pessoas; são obrigadas a marte r ensino primario gram 

tuito para os seus servidores e os filhos destcse 

Arto 229M QUANDO MÃO MANTIVMREMM SI )O PRIMÃR O GSA TUITO EABA AS CRIAN; 

QAS AM IDADE ESCOLAR RESIDMMIM “MM SUAS EhOW I DADAS OS PROPRIEAARIOS 

PPOCUMÃRÃO PRUIUJAR A ERAAUUA A fiAUULIE DASJAS CRIANÇAS AS ESCOLAS DE 

ACESSO MAIS FACIL OU Sn NLDqhRIO A JUIYO DA ADIINISEAAQAO LOCAL A. 

ITSIAIAQAO AIASA F—AIDAA ERUEQIAUAD Sv DM ESCOLAS aMf IMS OFICIAIS— 

Arm 23 De neino primázlo su1a min:;s Gerad: em cinco anos de estudos; ou 

series; (Arm 229 do ante—plo ete originál
1 

Éâfab &; & unico — 1nsteler»«;ão em cede escola && serles para as quais 
houver candidata rounínd, ae na mesma turma; se necessário; alunos de 

duas ou mais se; ils; - 

.

A 

1w- ..-.- ._.; cv.-«; ».» s.— lids um a..—l Hu so na» h.: em» :u‘s ha.-ªl
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º; -1 "I € ' 
n º! », ª '; ' '

a 
Bºw Euragao .1ega1:2 m1 ima, do per1ea0 de auiasgw a) ano ae 180 dlas 'as; b)“ A13 com quazàs hcras de trabalhos-escolares; incíaíndo 0 rem

~ 
%* i‘r EET í.2 tj t _1 “AE E: 

Í'f' 

CIA ESUuLn”bg UbfiTs B — de E2 DE DEZEMBRO A Nã 
MNTNN, ETO MENINO, EM NETO DO ANO LETZTO,' 

" 
1 5,356 -leciâ0 pela adminis+ raçãolocal e permitim« 

-e;1¢n31s9 aspeozalmenml na zona rural, 
59 Frªguéncía obrigazªría, 

69w PEQVAS DE CONCLUSÃQ DO GUESS FISCALIZADO POB AMEORIDADES ESCQLAw DT. Í-ªC' 
MJM ': 

79» OrgaNiZaçÍo Cg ingtituig§=s auxi.li Bre3 da escola, tais comoleai.w 
WXas eg whvebc bib1istecas ínfanâla &, Assad acoes de paa * e mestres(, 

% DaEê 
IA EbCQAAb 

RWAMS 
"x L _,.J ara. "n ª 
6:901.) A3131 EALAA’IJEQ 

'E N' 'TONQLI IDADE BRASZLEIRA AABILITADOS '"S PNT MAATlx CU NO CASO DE ESCOLAS 
“&"-ªc!" 

PERANTM BAAJAS OFECIAIS, 

b)w cargas profissionaisg 

É 
63« cara cs 6.9 í““”aG o ãe professõres pr ímâriosa

l “ f" ..-:, .*“f..: a)« coleg1os An1vers1sa11osg 

a 4" e 

1. E.) L”;- ar;-;p S 51,ld 
ªrt, 279 w & ENSTNG SEOUJAAAIO “AA MIMI STRADO EM SET“ iàlT%~ Cl.": 

iazaª“ªf0 unico, A sutj ,ma série beuva<311a poderá ser realizada em cursos 
anexos a asco las sup elíor- que SSTEO aesionadas, 

. .1, .. A“. (_ f . , :, ' (“j« —. » 

, . t, 289« O englno secuLcar1c atendexa a0 segatate, LArtºáªº 1o antowprsw , . ,,,, 
nO or1g1n31) 

...-,: w- :,..- w» “,, :,” .m or. e..: .z-uv ;... ..,. a». ”=. ..... “_; r..» r—u rm» nu 52—- umª r-n zw n.: (.=. vv-a (vm «»»-.: zw, «» am: an“ in: tzu-- 

% 

w % M A A A M w M H_m ,,.,,,., , , U ,, , M m A , “. A , U , w w M fAiFm ZAQM A orgaalrfção do ensino wrçm"“*o at ºndezrá ao seguinte:«(Art,29 do 8Vt8MprGjetO or1g;nal§ 
, 

lº« Cendiçõas p A hatrioalagw a) idade mínima, d ,,gete anos , com«« ªpletcs ca a oompletarmsa até noventa dias afios a data No ínicio do ano 1e» .1110; b) m aagancia de LOunC Coat giosa, 

“ 
25 N*“11 AELJA OU UFHRTOR OU Al AIDA APROVAW 1,T’j‘. 

361,04 

A1tr 269 : & ensajc máçio, que ta 5 em vzstâ .,0 df senvolvimentº da caltu« ra geral dos adaàescºnteg 3 sua feªmaçao Erofíssior aL e oem ass1m O pre—« 
Ears para ingfvss“ BW OQLOTQ sa03“101, Serª mínistraãon os segui.nces tipos, Le curses : 

mas.-33. 

L..—,,,

.



ª-j'wf . ..=.'-M':_' - INHOS e DIWOOLILes OO Aagagçuo Neolonal 8 “Min—mlú-ió_IAmi—nmemwtqMMMMw3tN—IM“DOM.-mlbobin-“MH“ 
» -_c 

_ é" . L . . .ª . . . 
ã 

lºw Oonâlçees minimas para a mawrioula na prlmelra serle do prlmelro 
Ecialofi 

ª 
. 

] e)wonze anos de iãede completos; 

É 

' 

bÉmAPBOVAQÃO UN EEEEEE DE NUNTUSNO , FISCALIZADO POB AUTORIDADE 
” ªONlOIALª 

ZºmDuração mínima &0 períedo escolar ; 

e)“ 180 DIAS LETIVOS POR ANO; 

b7M VINTE E UMA AULAS SEMANAIÉN 

BºwâERIODO DE FÉRIAS ESCOLARES OBRIGATÓRIO DE 22 DE DEZEMBRO A 28 DE 
FEVEREIRO, E DE DUAS SEMANAS, NO MINIMO , EM MEIO AO ANO LETIVOG 

AºeDisciplinas obrigaâõrias não ezeedéndo, em conjunto, de quinze 
aulas semanaisª 

a)— NAS QUATRO PRIMEIRAS SÉRIES; PORTUGUES, MATEMATICA, GEOGRAFIA 
- GERAL, UMA LINGUA ESTRANGEIRA (FRANCES OU INGLES), HISTORIA GERAL, CIENw 

CIAS FISICAS E NATURAIS E DESENHOQ “ ' “ “ 

U>w NAS Eas; e eas; SÉRIES : EOETUEUES MATEMÁTICA GEOGEEEEE E 
HISTORIA UO BRASILS UMA LINGUA ESTRANGEIRA,MFISICA , OUTNÍOA E HISTORIA 
NATURAL“ 

'

. 

õºwORGANIZAÇÃO DE PLANOS DE C RSOS NN QUE CONSTEN ALÉM DE DISCIPNINAS 
ORNRGATORIAS OUTRAS ELETIVAS, NO MÁXIMO DE POR SÉRIE, LECIONADAS EM AULAS 
QUE OLNPLETEN O MINIMO DE VINTE E UMA HORAS SEMANAIS» 

'

' 

ôºwGLASSES QUE NÃO ENCEDAN DE CINQUENTA ALUNOS.
; 

' 

VºmPROGRANA BASICO DAS DISCIPLINAS OBRIGATORIAS FIXADOS PELO PODERIU 
BLICOª . 

8ºwFREgUENGIA,OBRIGATÍTZA, EG TOUNNUO PRESTAR EXAME FINAL NA SEEIE 
RESPECTIVE UN laª ÉPOCA O ALUNO QUE EOEEEE OONTNNUOTUO A PELO MENOS SE"

f 

TENTA E CINCO POR ONNTO UO TOTAL EE AULAS DADAS DURANTE O ANO , 
_ E EN 

SEGUNDA A 50 % EELE NNNOS, 

-º—Notae variando de zero a cem com o mínimo de aprovação igual a cin§ 
quantau 

lOQMEXEMES ANUAIS FISCALIZADOS EOE AUTORIDADE OFICIAL, 

llºwATIVIDUDES COMPLEMENTARES VISANDO A EDUCAÇÃO MORAL E OIVICA , A 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA.1 E O DESENUOLVINENTO DA SOOIABILIDADEN 

lZºmCondigõee para o exercício ªos cargos de professor e de diretor: 
mnanny-uu-,a-«lm'mmwlq—u—wmvmmm-MH—n—uuHM—oHu.»-FA...—nuam
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. 151'0 rGgãmG' ate ãe GGdG GsGGlG GstGlGGezrâ três provas; prova didatiw 
LGG. GGIGZ a de Gâse G proVa escTi’caS podGnàG este ser =abst1«u1d segundo 

G naâ eza da dãsclpl;n3 pOT uma pTOW drifiwcafi divídíãa ou não em duas 
ou tr partc& ' 

ULT 
‘\ 
GS 

.e)" 5 banca axamínadora 991a Gonsti caída 59 dois teãraf 
tiGGs da GscGlaf GlGitcs pela Gon rGgGGão; G de três G 
nhos a esta ; GsGGlhidos pelo Conselho TêcníGo Gamiª mist 

3161151315.“) 
. . 

K..

« 

.";s 

m:- 

.. .; g—

: 

1‘68 eaten/*5“ d)- Q pGcGr dG banca examinadora; gotado pel os pro of or 
(3.0 a ”fl-05:18 A 

GGG 

Gti ;LíGGG Gm Tore Gio; :õcranhos a _bancac G qu G houverem assi; 
gas prg*h G public OGG; GG contiver quatro ou cinco assinaturas oonoaTdesS sô 
ªpoíerá ser.zecusa && per 5059 %GrçGs; GG min: mal; dos ms mbros efefi ivos; Gm 
GKGrGiGíG;; da 60ngTeg9g5o; 

61w Mo caso ô.G pãTGGGZ aprovads por tzês mam M os; apenas; 5a bGnGG 
LGLGaGGGfG, bastará p515 G suG.rGjG1çã3; o voto de prossGe em número 
'GGrrG ªponô cºnte ao da maioTi.a ãG memes Gfet ivos; em.exero1ciog_5a Gongaem 
gaçâOo 

f): MG 5 GstGclGLGGGG u par Gcasíão das prGVGs; não p039 Gm 19m 
unir professores CJtÇãÍdtLuOS» GG (xGLG1clo Gm G&G 9T0 equ.1valente G dois 

'tGGGGs do total de catedras 5a esoo1.a ; GGGG nãmero sera ccmpletado p01 
'profcssõres tLQf tlcos ãe outras cscil; deslg GnGâGs pGloL Ministro da 
Educação; ouvi5o o CGnsêlho NGGL,GG; 59 Educação: 

G banca examinadora será constim g)‘ 115 hipote 59 511ne LGLíJr; 
Gituiãa poro ínGo rmpbcha LGGGG 5091g19509 GGgGGdG G forja Gcama pGGVíGm 
ta Gare G de Gsignaça G 6.9 GGGG"GG Çôwp'cfbâÉarbu da Lm1gr gee 5oG 

Paragrafe 51‘ 1-tes da abeTfi;1a iG GGnGurGG'; G mgdiaflte a aquíGsGa 
Cla 5= 501$ Lcrgªs no minimaf ªos yíGfªGsofes G&ÍEÉÉÉÉÉOOS, ou hGVnG , falta GG q-Ge; pGíG farm; pr.VíGtG na GliGGG g GG pâYãgT3f0; GGGGLrGtiaw 

;íG mesma GGGLípllnG 59 outro GstGl :iLLGGG; qua o soàicitar; 

: Mªrífraªo cºw O GGGGursG para livrç GGGGGGG será 15519100 Go d3 Ga“ 
ãtccrêtíco ;
I 

)grfia 499» “ crêem GG ãGsâgGGçâo pG:3 G TL Ggí ncia lc qualGUGr CQLPQYã dum 
,rante o ampLdgmcn G do GGÉGírétwcG Gu p01 maT1TQ G.G VGGG GGíG; será GstGâ

; 

§l9ig G pxsfims cr Ldjurtúg 29 “US iívrcs ãocGnt da GGõ ira; wGºooªtado º_í 
ãprincípla 59 Tufivb;,1da59; 39w GG prcGsuGG GG Gaãeira íãªn íGGs Gu 

Gfínsa 543% 4”9 do ante pgztc Griginalz “

i "‘7 .—,.. ' "'7 -. 
; :GLGÓ_GLG unjco ; KG caso 
' 

COLL vi, a, tº 0.0 1..- 5.12;,- 53131 CÁ w. anim; 
(D 

Q.: 
(D 

«,.»~ âà+t; 509 'O tituli GG l'V'lG GGGGGGG 9919215 psr 592 W139ii G 55 será pTOTTo 

É gado par 1GG31_prazo G jL1.z G GG Loc“ GGGGGG; GG o't 951m h05V9 r yr05521; 
É do; no ãGccnío tTaLa1no GG V5101 51951311593 og 

crcmà ; aca"; 
;t Gãrfa ou Gm cursos u1;;; Tos;ªaâ ;í:,ãa Gwãatc 5931559 G efie1e5ueq

% 

; 
(“GL, 489 d anª ;:rgeên G;;óGGGlV “ 1 m m m w M M M ;
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_OuDepartament&l (nrã 499 do an3efproieoowor3ginaii 

'0503 ou CJnomeados de uma 33y & deo 

7 nrtº 539 Em sua fase de instalaçã% funcionará & escola supemior com pr%3 

'Vâncie da & diretrizes e bases 33o3333s (srt3 539 do antemprojeto original” 

'nr+ 559: As Universidades se oonsti teem p ele reuni ão 
3 

sob administraw % 

:Wr5 569w As Universidades mantidas pelos Estad3s eu pelo Distrito Few 
' 

derai assim como as UnáVersidodes limesEr subordinarfs% 50 aos reº pe&tiw 

Vºs sistemas locais (3115a 559 do antewprojetu original/e 

besos & 5333333333 && Mm3ubag50 95010551 15' mumwwmmm:: Miºlo—ªiª wªh-º LÚWHMm-ªe—upguymw—IW 

3rt 5&1 São orgãos essenciais na ammmwafian de eseO3a 33p3333_3 
3; & DirL5orian b} & ÇonãzegseeoV/ª o-vense3nc Tecn33533d33n35tre+mvo 

Fa r& ºrafo 19 O diretor o o vioewd°1550 leitos pela Congregaw 
L enteªnetvoos indi Lados por 
o com oque d3ºpu433 O'regimeo.í 4..— 

“Cªf & 

ola sempre por prazo certo$ tudo de aeõr 
to d5 escolaº 3 

Parágrafo 29w 3 Congregação eompãewse do os professores eetedrãtioos em 

exercicio, dos professõres ein 
“+ poiªbi3+d de.ou sposntaoow dos p ofesw 

sôres contratadosr dos lifres docentes em regem ia de 001L515 e de 
representante dos livros decentesg 

'

- 

Porã raio 39w Os proieSSJTes aposentados são têm direito de Vote, e 

em mateªi ia de concurso so tem esse d.ireito os professores catedratiees 
5111516101330c 

Art 529“ Sob preposte da Congrega o; poder 5C ser contratados por p153 
zo certog professores nacionais ou estranveiros para & regencie de cursos 
normais ou de espeCialieeçãeº (5153 509 do anteonª03eco e“3g3n&l) 

fossores interinosv escolhidos d5 preferencia por concurso de 515510533 
euje idoneidade haja s3do reconhecida pe3o Gonsêi.no Nacional de Educação” 
Ogrt 519 do anteuprojeto orig3nel) “ 

Art3 5493 O Governo Federal nommnro nm :lnspetor para cada escola superiorí 
isolada encarregada de fiscaliz & seu inncionanen+o & & estrita obsenj 

3333333333333 

950 comum e 51150110115q de tr's ou mais escotes snperiores: uma dos quais 
de filosof1a (“rt 539 do 3ú33wp ojeto 5159135,, , 

Parágrafo único a ns 5535013135055 serão ofioi 333%í quendo mantidas 

pelo poder publico“ Ou 11.ew qo ndo 333 id.3e por en @md des priv5das3 

& termos deste leiºdog 
da Bepnolicai. eu Vide 

”(+ 

3rt evºu Ls Hn3.Versid des goze3ão d.e eutonosi 
to 
fseen && seguinteim

) “3
£ 

Vcndo sens estatutos ser ap30V3dos o33 .3es3den 

& Conselho Nacional de Wºªeoçao 33333 que sati.s 
1

N 

O3rts 559 do antewo333eto o3irloo- % 

333 regime de autonomia didáticey sd w3nistret iVa & fineneexre ;

I 

» . :) "wl r-m bud 1-0 .,..v :>.» «.:—9 um (:)-:* t.“ v»: «.*-:; run ms :'—-"- (zi) «'n-> czy—'n 3—3 não um um uma on ow M &...-3 .:nrcn ou m an: na em:»



Bases e Diretrizes da Educação Nacional ' 16 
. 

'!— :4 hill-s: bll-M“w ganja cud cm: 
a: 533390.” :::—zª: “.e: e.» 9:: LP,’ e..» ma M m (—4 r... uv“. c—a wu.a-»'Awa' f..— »; m.;- 

OlªcspGClÉlcãçaO dos orgaos aniversiaarios, sendo essenciass: a Rai—— teriay e Conselho Universifariog/formado de represeniantes das unidades 
congregadasf o Conselho de Curadores e a Assembleia Universitária;

! 

c)wtemporariedade dos.cargos de direção e de representação, podendo ser reconduzidas os ocupantes; ' ' 

d)“ definição das condições patrimonais da institmição; 

, e)w respeito as disposições desta lei; referentes a carreira do magia terio e ao prOVimento dos cargos docentesa ' ' 

Parágrafo lº % Considerawse autenomia didatica da Universidade o direito 
de deliberar sobree 

a)mfiração do cdrrículoª organização dos programas e escolha de méto— 
dos de ensino; - 

b)wprocêssos de apuração do rendimento escolar; 

Parágrafo 22w Consideramse autonomia administrativa da Universidade o di— reito de deliberar sobre:»
A

4 

a)“ a elaboração dos estatutos que a devem reger, assimc como sôbre 
as suas modifioagoosg atendido ao disposto; 

ºu— b)w a_olaborag§o dos'regimentos dos diversos orgãosadnnneasiaâàios: :) 
“. 

c)m a escolha dos diretores de escolas e instituiçãe_e dos chefes de 
;serv1ços tecnicos e administrativos; 

g 
d)“ a admissão e a dispensa de funcionários que não pertençam ao qua— 

;dro permanente dos duncionarios publicos; 
[ . 

e)“ o contrato de'professôresf a prazo fixo; 
f)» a prorrogação, a reduçãog a antecipação ou o adiamento dos perio— 

dos de provas e exames; pOr motivo_de interesse coletivo e relevanteê 
. 
. 

...-..— 

“Parágrafo 3º“ Consideramse autonomia financeira da Universidade o direito 
de deliberar sôbrez— ' 

a)» a organização do orçamento; sujeito êste aos principios da unida» 
dei da universddâdade e de anualidadey dentro do.total das dotaçoes ou 
subvençbes concedidas pelo poder público e das rendas proprias da Univerm 
sidade; 

b)w a autorização de despezas; 

CT» a abertura de créditos especiais ou suplementaresE desde que eam 
teja assegurada a receita correspondente; ' 

- - ‘ 
d)w a aceitação de legados e donativos; 

‘5‘.”9‘nnaww«shame-«ya,c-‘dw'ou-c‘imhmn—utau‘awwuwvmn—oxnr—nwuu—m-ufi—vm—pou ...
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>e : grafo 49w Os Reitores das dnlvor51dados serao nomeados de uma lista 
'tªlpllOB—ÉG professores catedraticcsÉ em exercicio ou aposentados eleitos 
por votacao uninominal3 em tres escrutínioE pelo Conselho Universitários 
srt: 589w Os Estatutos da Universidades ou qualquer reforma doles9 depen— 
derao da aprovação do Conselho Universitárioç por votos em número equivaw 

“lente a mais de metade do total de lugares do referido orgãog em duas vem 
.taçoes efetuadas com intervalo de oito a quinze dias entre uma e outra) 
presentes no mínimo conselheiros que correspondam a dois terços do total 
de lugaresa (Art,;. 569 do antewprcjeto originalia ”

' 

nrtf_$99w Para mealigar Visitas de inspeção a cada Universidade$ poderá 
o Ministro da Educaçao designar; anualmenteÉ comissoes de tres membros» 
(arts 579 do ante—projeto original) º 

a, no seccimacnmino a-.—s ESCOLAS , 

SUPERIORES E nªs mmvmismgmª. 

Art» 609m Nenhum estabelecimento de ensino, isolado ou integrado em Uni—- 
versidadeg mantido pelgs poderes penhis'en por instituições particulares, 
podera funcionar no pais sem preVio reconhecimento do Govêrno'Federala 
(àrti 589 ante—projeto original), 

iParagrafo único. O requerimento para os fins previstos nêste artigo, ins— 
truido com documentos que provem.a idoneidade moral, cientifica; didática 
o financeira da instituigé’of e adequação das suas instalações e a subordi— 
nação do seu regimento e estatutos as bases e diretrizes federais será 
depois de efetuadas diligencias do Verificação! e ouvido o Gonsêlâo Emei» 
onal de Educação, submetido ao Éresidente da República» 

' “ 

Arti Glºw ns Universidades ou escolas superiores reconhecidas, sómente per 
;derão esta qualidade por decreto do Presidente da Bepubbica, mediante pro— 
;césso perante o Conselho Nacional de Educação, assegurada ampla defeza a 
Instituição (Art. 59% do antemprojeto original) 

.

' 

X remetem A wow~ 
Art, 629“ Anualmente a União aplicará nunca menos de dez por cento e os 
Estados, o Distrito Feddral e os Municípios nunca menos de Vinte por cenw 
to da renda resultante dos impostosy na manutençao e desenvolvimento do 
ensinos 

Arts 689w O Fundo Nacional de Ensino Primário, destinado a auxiliar a eds— 
w .1. . = - 

cacao primaria dos sistemas locaisa sera formado pela renda dos tributos 
federais que para êste fim existirem ou vierem a ser criados. 

Parágrafo lºw Os recnrses do Fundo Nacienal do Ensino Primário serão ene 
' tregueus as administrações escolares dos Estados e do Distrito Federalp 

na proporção de suas necessidadess 

—.>.«,'.wir-omNuaws'Nw-ààwmcwlª'-)eo-via—Mí—ówulw—Oo-i—n&:Úeqvwwta—am”:,“ na.—,.
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“raragrafo 29 w A concessao deste ou de qualquer outro auxílioª pela Uniao 

ma»-«Ww.;.mu..—”.M. 

_. 

.... 

Essas e Diretrizes da moueaéso “entendi as 
“neo—u....na—“wm... WWª—ªªºªªlªªíªª“—lrºTMMM——w—mmmn'u—_a——-,“, 

para o desenvolvimento dos sistemas locais, dependerá de prévia verificaw 
caoS por parte do Ministério davEduoação ,Íde que a unidade federadas por 

ele favºrecido$ cumpre em relação'à educação, todos cerdispositivos conse 

titucionaiss e bem assim as bases e'diretrizes federais,
' 

Art. 649— As unidades federadas poderão estabelecer entre si, ou com a 

Uniãog convênios destinados a faciliàar a aplicação das verbas destinadas 

a educação e a tornar mais eficiente Os seus sistemas escolaresm (Arte 62 

do ante—projeto original)
' 

,Zl w QA CONFERENQLA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Artº 65ºm O Ministro da Educação promoverá, anualmente, uma õonferencia 

dos chefes da administração escolar dos Estados, dos Territories e do disw 

trito Federal2 e de representantes ãa administraçãofsderâkrdo ená.no, pa“; 

ra o estudo dos problemas gerais de locais referentes à educação” (Art.
g 

639 do antewprojeto original) 

Parágrafo ãnico.— Conferência, que se efetuará até 30 de maio de cada ano, 

constara essencialmente de tres partes;
' 

a)» exposição documentada do que foi realizado nn'ano anterior em cam 

da Estado e Territorio$ e no Distrito Federalé em materia de ensino; 

b)m propºsição e exame de medidas a serem aconselhadas aos Governos 

e assembleias estaduais e municipaise
'

I 

o)“ assinatura de convênios relativos à educação. 

XIIw pigroslggns GERAIS 

. I . i . . A . l . v

I 

Arte 669» O poder publico mantera serv1ços de assistencia medias, denta— 

riag alimentar e econômica em benefício dos escolares necessitados, e 

instituirá bôlsas para a manutencao de estudantes necess1tados e de Sª“ 

perior capacidade3 candidatos às escolas médias ou superiores (Artº64ª 

'do antemprojéto original)a ' 

ArtÓGVQ» O ensino religioso constitui disciplina dos horarios das escolas 

oficiais, e de matricula facultativa e sera ministrado de acõrdo com a 

confissão religiosa do aluno$ manifestado por ele“ se for capas, ou pelo 

representante kgal ou responsavel (Art“ 659 dºwan e—prOJeto original- 

Parágrafo único , Os professores de ensino religioso serão brasileiros e 

estarão registrados perante a autoridade religiosa respectivaº 

' . . ' , 

drtc 68ºw A escola instituirá g 
onde necessário, medidas e praticas que 

promovem a assimilação social do imigrante e de seus filhos » (Arte 669 

do antewprojéto original) 
]

1 

( ., ,, 
M o o L : 

Artº 699— Os estabelecimentos de ensrno deverao constituir—se em centros! 
: ”nn—og..— 

“g.-oxy-*ao'nlMU-ºuàªos»!anunciªva”!vrà'*Wp—tvwznmw”mwb,nwul“
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4 

setJaJ e extraweeeolar da zona em que funeionemº
a 

,.-, __ªu: . '. atuJa (L 

Paranfo unico pm Es escolas da zonã rural assumirão 3 pJeoreeSJVºnªnten 
em 711E333 à QEJTEQ; local; as funçªos de ór rgaes de ensino supletivo 
de JuxJJla & na educ ação agrícola 'de eo& boJJQOCUQ no combate a endêmJ—* 
as e de centros de eeJusãO oulturãlª ' -

o 

f '- 

JJLJVOºw Es escolas medina; para ques eus eeJtifJeadoe ou diplomas permiw 
tem .1n Jesse nas csoe& Jeb' JBGKJC“G deverao registrar& e perante o 
E1a1sto‘1da Edu‘uc3 Ç 

(«Cª, nº) Je UnVe—pfoí' o original) 

Parâg Wafo Jº« 0 1 

à a VerJ*lªº;ao da ~C 

T .“ ‘ ªu,. ' ,_ J :, ,3. 
* 

.3 , 
”ª - ,.v. 

" 
_:_ £-.. ” , &)m—GÁJSÉGuGlu LO JJSJGJegoes sau1sfaou11as3 

". 

wie da Educação subordinar—sew 

b)= Jlnítaeao Ja maiªíenlu de aeªzde com a papao Mid de de estabeleelm 
enTOP 

e) Janos dc e ta ados2 difeção do estabel nente, corpo docenue e 
erranlzaçao da eseoã a de acordo com o disposto nas Je e regulamentos 
federais; 

d% P EEO DE EEQETEQ E DE D% ‘MEEUEQEO ESOOLÁR SUBOTJDIJJJDO ES DET“ 

LE LJLU'JD DE DE CEEE JEJTO E E EJTLJ JCIDEDE D“ SUE VIDE ESCOLQJBº 

% HEMLEEE.QE’ CONDTGEE EQ“ rEOTE SJEE 

Er+ TJQ- O none" nueJJeo estebe leeera medJªª as que levem ao aperfeiçoa« 
nen o de JJ vro dJuetJee e ao baratm amento do seu custo : (Art. 699 do 
BHbCªPYOJOTO criminal) 

aJtJ 729 De _f' 
. escolas primarias ou de ; 

grau medJo_ ªoªda Edueaçaoª ouvido o or» 
geo tecnico gato originaL 

..... 1 ..-' ., 

, 
- I»! q s . rª Jarâgrate un1coE E aprov39303 que aJude este ar Jgo, nunea sera por pra 

zo superior a dez nnoeª Jodeo en:;etªnto, ser renovada, 
, 

. . . ., — 
. <: , r. .»s 

urtm Tãº» “Jendleae aa gases e dlretrazea fdeeralsyo sdi fez entes orgaos 
de adn“ Jnis ;raçâo escolar eeJJnJae às eSCVJas a mais exª pla líber dade de « 

Jneíaí íVa nos JeepectíVoe planos do educaçao e no regimec dldatieo ª (Art 
E19 do Jnteveg to eJJaal) 

.! 

“rt; E39 Joe maiores de dezenove anos será permitda a presta açao de e1ames 
de *dnisqã & quinta serie ae<z unJaJ a em eoneeq ueneía detestudoe realiza 

“ÍJnxOWQ EEuULEJTZSETJEETu ES Ju JS TEEEO “MJ HST“ GEREETIR E VERIFICAÇÃO 

def; *ºTblculãfJChuea sem oese VJneªa do regime escolar exigido por esta 
729 do nn: VOJeJo original): 

..T. v.1 \ HIT“ U J: 

tãqraTOJí ..... ª—.eoº Os euJeJua30q refi 4.3“E n-» 1;L:;T {111110 Jester 
tameo em eºuzoelºe"* “Joe 9 ”“ªno seu”1 110 federal ou est a na] ou 

r-J- nªn: I-r eua :...; a»: um:: n..- e»: se» f..» mn mr.-— pa;,- .».3 (.o— of» um «,.» (w) m 51.» g— nu W na. 
(LT-1f O LN: : . 

v_v, “1.34.00 às. TJCE- “O 

e.» ., 

o—n 

y—a
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Leste e DAIEAIIAAE de nomeação Naoional ' 20 

III: ”Nº 'Sere permitida a ;;;;'ªa;c ne AA/A011e do curse scounddr1o aos 
;;unos EpIOVados em ey amos pfevrstos no artigo anterior e aos que conclui- 
rem o curso profissional nas sico cu o de regentes; 

;;t; v59; Qu ando 3 Aagdm de se; ino ozporados eo GYGIOIÍO; os jovens nª o; 
wreíutdos na ObrigateELOQede de cursar o Centro de J'-reparte-ç'ão de Oficiais 

e Reserva fioe rão sujeitos somente a seis meses de serviço míliteL se 
possuirem certi ficado de habí3.it ação em educação fisâ 133 fornecido por 
centros e peoielizadee de educação física; emtonomos ou m.;ntldos por ins” 
t.t“;ºoos d.e ensino médio 

Art; T6} SERÁ PERMITIDA A TRAMI FZNLNC ; DE UMI PARA OUTRO ESM BELECIMENW 

TO DE ENSINO INCLUSIVE ‘E ALUNO IEOW TINY“; DE ESCOLASL 7" frRANuEIRAo DE 

‘EECONHECIDA IDOEEIDADE FEIT.;S ;S NbªªSC;RT;b ADAPTAQUESL DE UMA PARA ONW 

TRO'EEGIME ESCGL AR DE ;C-GRDO & MAS NORMAS GARAIS FIX;D;S PELO GRGM 

GOMPETENT E DO IIASTEEID Dª; ÉUCN Z;D 

Art VVºw A HA1E03 os Nst d0& oDistriâ o Federal e os municípios faclli 
terão a constlução de prodiososo01;_es are seu aparelhamento3 baixando; 
para issog as medidas que tor; E {M neoosefw" esa , 

'; râg'r fo único;—« o ;;;tW; A; AAAII LVAAAIA’) DA REDE Esco;;;;:;; ABAANGEM 

RA TAMBEM AS INSPIT IDEAS EAHFICULARHS SENSING, MEDEANTE EORMIS GERATS 

A SABAM FIXADASI ELO :EQDABI DÚB; mªis,
! 

' 

;rt— TBºw O REGISTRO DE DIELUAIS DE CDZ SOS TÉCNICOS PEOEISSIOEAES SUPEEIA 

CNES NO MINISTERIO D; EDUDACAJ N ;NDDE DNÉENDEBN DA VERIFLCNQNO; 
' 

POE 

STN DN REGULIRID DE DOS CURSOS 
“fl ª) E SUPERIOR DO PQRTNDOR DOL mJTULO; 

JNUDDTNDO'SD NESSA CONDTQQM bUJURDIDéQDQ3 POR PARTE DNS ES CODES FREM 

CJLLI ADAS3 NS LEIS FEDERAIS DO ”"ISIHOn * 

*" __ .. _. A ;. , *.“... 

Mande do m;meoorefer pela Comissão 
Executiva do ;;;Ue:;o Con.gresso 
Nacional dos eholeelmentos Pare

£ 

tiouleres de Naªlro 
.. »; mw”... . 

- 

..4— 

*...... 

Jªnna—L...“.
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QQNCLUSÓES DA PRIMEIRA SUB—COMISSÃO 

Sôbre Diretriàes e Bases da Educação 

Nacional (Matéria ainda não votada). 

IDIRETRI zes : — 

Conciáe a Sub Comissão que este Congres So de Estabelecimen- 
.tos de Ensino Particular deve expressar a Nação 1““i-Brasileira,, através 
de seus legítimos representantes, que a Lei de ases e Diretrizes de— 
ve consignar dispositivos que assegurem: 

l);a nunidade nacional; 
'2) o reSpeito à dignidade da pessôa humana 
3) o culto das liberdades fundamentais .do homem— 
4) o respeito aos direitos lnçiienCVeis da famííie 

quanto & educacão de seus 111h0S 
5) o livre exercício do direito de educar e ensinar, 

' por parte das instituieõe ;articdiares, como man, 
. eitários de wnília 

6) o dever de o Estado democrático proporcionar igwam' 
oportunidades educacionais, sâbretudo para atender ; 

aos ref:;is capazes e ROS Sconon10cmSutS menos favo— 
recidos (principio so.solidoricdade). -

_ 

7) - &) atendimento às diferencas individuais, re co— 
nhe cidas plenamente pela psicolog gia educacional; 
b) atendiam iltO às.peculia ridades regionais para 

.rGSpeitar & autonomia dos Estados;e evitar o 
desenr- izamenio das popoiagõcs e o desajustamen 
to do homem do seu.ambiente social. 

BASES:— 

Deve o Congresso pleitear ques se consagre_ como ba ses dOSSa_ 
educação o conjunto de dispositivos que decla re: 

I — Todo ensino, em qualquer ;ráu ou ramo, deverá 
ser mini strado no idioma no cione 1. 

II i O ensino de grá elementar será obrigatorio e 
ministrado gratuitamente pelos poderes públicos, sendo livre à inicie 
tiva privada;- a gratuidade será assegurada pelos poderes públicos 
através dos seus sistemas de ensino- objetivará: 

&) a formarão da personulieedc do individuo, 
proporcionando os elementos básicos indie pen— 
sáveis; 

b) a adatagãe do individuo ao processo social 
de que participa, proporeionando—lhe os meios 
de se desenvolver e aperfeiçoar. Para este 
fim acentuar o p:. Spare do aluno nas ativida— 
des de expressão (ielar lêr e escrever) e n. 
avaiiag.ão das relações rzcontar). A ligegâo 
de todos os indivíduos na comunidade de tradi 
ªgº 9 de experiências emocionais é também per ' enigma importante m m do Mara-'3 
ção, como-meio de inte grar na nova Patria o 
filho do imigr.nte.



CONCLUSGES DA la. Sub—Comissão v - ug- 
SOBRE BASES E DIRETRIZES .... 

III — O ensino de gráu médio objetivará: 
&) a formação de personalidade do adolescente 
b) a formação, no educando, de um.nívcl de cultura 

média. 
e) o desenvolvimento e orientação das aptidões para 

o exercício de profissões, que atendam às varia— 
das oportunidades de trabalho oferecidas pelo 
meio social, aos que não tive 1em.possibilidades 
de ensino nos instituições de nivel superior; 

d) a pes- 1111115561n de operfc1<camcnuo ulte rior, nos 
estudos supe.riores 

IV - os poderes publicos deligenciarao para formar sistemas
v de ensino em que se "assegure a gre tuidade para quantos 

provarem 151t3. ou insuficiência de recursos (art-168 II) 
V — A lei federal gªrantirá a flexibilidade de cursos afim 

de possibilitar ampla variedade de ramos do ensino m5— 
dio. Procuro rá evitar a atual unii ºormidade que faz 
pressupor um objetivo- único para o ensino médio que-é 
chegar às escolas de form1(5o de o w011851011515 para as 
carreiras, clássicomente consideradas libelo is. 
As instituigoes .que ministro ºem ensino médio, proporcio 
narem as cóndigões que possibilitem: . 

a) -a aquisiçaeo de hábitos de estudo e de trabalhos,- 
equilíbrio peiquico 5 sólida estrutura mor'c 1; 
b) integragâo do ind ivíduo no meio, através de uma 

variedade de planos de estu os que atendam, in— 
nonc1on1115ntc, as novas oportunidades de servico 
surgidas na comunidade nacional; 

o) amplo àrticulagao de ramos e coordenac5o de cursos 
de modo a evitar que se criem castas profissionais 

n—————.——h——.——_ 

——————— nu.—.... 

Mandado publicar pela Comissão Executiva do Terceiro Congresso 

Nacional des Estabelecimento Particulares de Ensino. 
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an 1 way, 
o Esboço de um ante—projeto de 

. 

EÉÍ 

BASES "E DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Art. 18 — Consideram—se bases e diretrizes da educaçao nacional, 

nos termos do art. 5-; n. XV, letra d, da Constituíçao Federal,o 
que se dispoe na presente lei. 
Art. 23 - A execuçao das bases e diretrizes da educaçao nacional, 

e das leis que delas provierem, cabera a administraçao federal e 

as administrações locais do ensino, segundo se discrimina nesta 

-lei. ' 

é 
' 

. Da administração federal
. 

Art. 52 — Ao Ministro da Educação e Saúde, como chefe da adminis— 

tração federal do ensino, compete:. 

a) promover a difusão e o aperfeiçoamento do ensino, 

em seus diversos ramos; 
b) providenciar, diretamente ou mediante representaçao 

aos poderes locais, para a fiel observancia da lei de bases e di- 
retrizes da educaçao nacional; o 

e) determinar estudos, inqueritos e publicacoes a res 

peito do ensino;
' 

a; d) convocar congressos de administradores escolares fe 

ªãgªxºderais e locais para a discussao dos problemas de educacao;
, 

é;§$e§ — 

' e) superintender o sistema federal do ensino e o dos 

Territórios; , , 

f) exercer as demais funções Que lhe forem atribuídas 

em lei. 
Art. hi —-0 Ministro da Educaçao e Saude sera, em materia de ensi; ; 
no, coadjuvado por orgaºs executivos & êle subordinados, e pelo 

1 
Conselho Federal de Educaçao. 

Art. 53 « O Conselho Federal de Educaçao, com sede na Capital da 

Republica, tera Quinze membros, nomeados pelo Govêrno para o pe — 

riodo de seis anos, entre pessoas de reconhecido saber e experíên 

cia em Questoes do ensino. 

, 

Paragrafo lª — Havera no Conselho, em proporçao equi— 

. (;tativa, educadores correspondentes a cada um dos tres grace do en 

SÍÍÍÓVP. &
_ 

Paragrafo 22 n De três em tres anos eessara o mandato 

de um terço dos membros do Conselho, podendo o Governo reconduz1— 

# 'los, 
Art. 6“ - Cabe ao Conselno Federal de EducacaOf 

a} funcionar como orgao consultivo do Ministro da Eªn— 

'ª'-É..

â 

ªfã
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cação; 
b) propôr ao Ministro as medidas que lhe parecerem oqªª 

venientes ao ensinei ' 

o) exercer as demais atribuiçºes estabelecidas em lei; 
Art. 7° — O funcionanento do Conselho Federal de Educaçao sera dis 
ciplinado em regulamento pºr ele próprio elaborado e submetido a 

n' 

aprovaçao do Governo. 

Art. 82 - Oslnembros do Conselho Federal de Educaçãº—têm direito , 
durante as sessões, à diárias que o regulamento fixar,'e, se rosi 
direm fôra da Capital Federal, à indenização das despesas de via— 

gem . 

Da administração local 

Art. 92 5 Nos Estados e no Distrito Federal, a administração do 

ensino será exercida por um Secretario de Estado, ou titular ego; 
valente, coadjuvado pelos orgãos técnicos que a lei local insti— »; 

tuir, e pelo Conselho local de Educação.
' 

Art. 103 a Nos Territories, a administração do ensino sera exerci 
da pelos orgãos técnicos respectivos, submetidºs ao Governador.

' 

Dos sistemas de ensino
» 

Art. 119 7 A União, os Estados e o Distrito Federal organizarão os 

seus sistemas de ensino. 
. . 

Paragrafo 18 — Os sistemas de ensino da Uniao serao 

dois: a) o dos Territories; b) o sistema supletivo, que se esten— 

dera a todo 0 Pais nos estritos limites das deficiencias locais. 

Parágrafo 2% » Os sistemas de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e aos Territorios serão designados nesta lei por 
sistemas locais. 
Art. 128 w Cada sistema local pederâ abranger: a) a educação prê— 

%Z primaria; b) a educação primária; e) a educação secundária; d) a 

educaçao superior; e) a educaçao profissional; f) a educaçao para ' 

o magistério; g) a educaçao emendativa. 
' Paragrafo unico — Sao essenciais, no sistema local, a 

o ª . . . 
educação primária e a secundaria, criando—se progreSSivamente os 

demais ramos de acôrdo com as necessidades e possibilidades. 

Da educação prêgprimâria 

Art. 158 — A educação pre—primaria, para crianças de menos de sete 
anos de idade, será dada em.jardins da infância e em escolas mater 
nais. &

. 

Parágrafo 18 » São jardins da infância as escolas prê—
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primarias cujo periodo diario &e atilv1dadou nao exceda de cinco 1.1 

horas ara cada aluno . 
% a,i; 

“í ! “ª 
p . V! fig % [íàiái (4‘1"n ;effiâx 

Paragrafo 28 — Caracterizam-se as esáolas matcráais 

por seu período de atividades, superior a cinco horas diarias para 

cada aluno, tornando imperativo e fornecimento, de escola, de pelo 

menºs uma refeiçao, 
Parágrafo 52.- As escolas maternais'destinamêse de Prº; 

ferência a crianças cujas mães trabalhem durante o dia fôra do lar; 
Art. lhª . Poderao funcionar classes de educaçao prê— 

'primaria anexas a estabelecimentOS de ensino primário. 

Da educacao primaria 

Art. 158 — O ensino primário e obrigatório às crianças entre sete, 

e catorze-anos de idade.
' 

) Parágrafo único u A lei local disciplinarâ: 

&) o registro anual e a frequência as aulas, em esco—A 

las ou a domicilio, de todas as crianças sujeitas & obrigatoriedª. 
de;, 

'
ª 

_ 

7b) a verificação periodica da eficiência do ensino ni 
nistrado a essas crianças, no lar ou na escola, e os exames correª 
pondentes & conclusao do curso; 

" 
c) a discriminaçao dos funcionarios responsaveis pelo 

efetiVo cumprimento das leis sobre a obrigatoriedade escolar, e 

as penas Que lhes cabem por desidia. 

Art. 162 — Serão dispensadas da obrigatoriedade escolar: 

a)_aS'crianças Que obtiverem o certificado de conclu- 

são do curso primário;
' 

b) as que atingirem a idade de in anos; 

c) as que houverem, durante cinco anºs, frequentado re 

gularmente a escola primaria; 
d) as que, por motivo de doença ou anomalia grave, nao 

puderem frequentar a escola primaria,comum, salvo se existir esta— 

belecimento que lhes seja aprºpriado. 

Art; 172 — Para os candidatos de mais de lh anos, que desejarem rg 
ceber ensino primário, instalar—se—ão cursos supletivos. 

Art,. 183 .- o ensino primário oficial é gratuito- 

Art. 193 » O poder publico instituira ou subvencienara, de acôrdo 

”cam as conveniências locais, serviços auxiliares tendentes a difun 
dir e a incrementar a educaçao primaria na zona rural, tais como 

I ' , O 
”" 

tran3porte escolar, internatos rurais, escolas ambulantes e missoos 

culturais. .
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Art. Zºª-n As empresas industriais; comerciais e agrícolas,_em que 

_trabalhem mais de Cem pessôas, são obrigadas a manter ensino priméf 
rio gratuito para os seus servidores e os filhos destes. 

Art. 218 - Quando não mantiverem ensino primário gratuito para as 
crianças em idade escolar residentes em suas prºpriedades; os pro— 

! 
_ , :N A prietarios rurais promoverao a frequencia regular dessas crianças 

às escolas de acesso mais fácil, ou, se necessário, a juizo da aª 
ministração local, a instalaçãb,mnas referidas prºpriedades, de eª « 

. a—. », , _colas primarias oficiais; 
Art. 22ª---Para efeito deiuniformidade estatistica, as escolas prª 
márias tomarão as seguintes designações: ' 

lª-u Quanto ao número de turmas (do mesmo grão ou de 
grãos diferentes): a) escola isolada, quando possua uma sô turma de 

alunos; b) escolas reunidas, quando houver de duas a quatro turmas; 
e) grupo escolar, quando tenha cinco ou mais turmas. ªr" 

Zª - Quanto a localizaçao: a) escolas urbanas; b) escg 
las distritais; e) escolas rurais._

' 

Art. 253 - 0 ensino primario sera ministrado em cinco anos de estu 
dos, ou sêriesà 

V , '_* . 
- 

a. 
, Paragrafo unico — Instalar—seqão em cada escola as se 

ries para as Quais houver candidatos, reunindo—se na mesma turma, 
'. : 

,, se necessario, alunos de duas ou mais séries. _ 

XX Art. Zug — A lei lºcal regularã o respectivo ensino primário; ateª_ 
dende ao seguinte: “ 

_ 

' 
'

Á 

lª « Condiçães para a matricula: a) idade mínima de -se É : 

te anos, completos ou a completar—se até 50 de junho; b) ausencia 
de doença contagiosa. 

' ª 

22 - Duraçao mínima do período letivo: &) ano de 200 

dias letivos; b) dia com quatro horas de trabalhos escolares, in— 

cluidou o recreio. 
» 

1 

f 
iº 

53 & Programa- basico estabelecido pela administraçao »; Qi 
local, ouvido o Conselho local de Educaçao, e permitindo adapta — Í :3 
goes às condiçoes regionais. 

% €£$ " 
uª — Frequência Obrigatória. à 

aªª 

58 4=Notas de exercicios esColares e de exames varian )K—w» 

do de zero a dez. , 

’- ª 

" 

.. 

mamute“: 

63 - Promoçao mediante provas organizadas e £íscaliza- 
dasªpor autoridades escolares. . 

73 — ºrganizaçao de instituiçoes auxiliares da escola. 

Art. 25ª u Quando ministrado a crianças_ de mais de 12 anos, podera » 

_ 

o ensino primario articular—se com atividades de inimaaçªgfvoaawÉ—f 
onal. & - 

Éã' 
Z “'; 

_ 

' " 
5, fx .

~ 

»"!
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.Po 'primario; 

k:do de O a 10, sendo necessario, para a aprovacao na serie,3” 

, Da educação secundária 

Art. 262 — O ensino secundário se fará em dois ciclos: o ginasial. 
e o colegial, em períodºs iguais de três anos. 

Paragrafo unico — Ghamar—se-ao gínasíos os estabeleci— 

mentos do ensino que so mantenham o 19 ciclo, e colégios os que 

mantenham também o 22. 
.:.. , 

Art, 279 — Os portadores do certificado de ;ícença colegial, que 

pretendam.matricu1ar—se em escola de educaçao superior, preparar— 

se—-ao no curso pré—universitario, de um ano de dnraçao. 

Art. 288 — A lei local regulara o respectivos ensino secundaria, 

atendendo ao seguinte:
' 

lª « Condígoes mízªmas parazrinscrição em exame de ad— 

missao & la. serie: 2 

_ 

a) doze anos de idade, completos ou a completar—se ate 

50 de junho;
' 

b) apresentação de certificado de conclusão do curso 

o) exame de admissão fiscalizado por autoridade ofi— Í 
cial, versando sôbre matérias da quinta série primaria. 

2° — Duração mínima do periodouescolars 
&) 200 dias letivos por ano; 

,-ana»f%B b) an horas semanais de aulas de M5 minutos, alem dos 

eàercícios de educaçao fisica e de canto orfeonice» 

ãº — Disciplinas obrigatôrias, não excedendo, em con—- 

junto, de 15 aulas semanais: ' 

a) lª ciclos Portugues, Geografia Geral e do Brasil, 
Historia Geral e do Brasil, Matematica e Ciências Fisicas e Natunás; 

b) aº ciclo: Português e Literatura, uma língua estran 

geira, Geografía, Historia, Fisica, Quimica e Biologia. 

nª — Disciplinas de livre escolha: disciplinas de carª 
ter cultural ou vocacional, das quais cada estudante escolhera de'» 

duas a quatro em cada serie, ate completar, com as obrigatorias,o 
"minimo de 221 e o maximo de 50 aulas por semana.. 

53 « Prºgrama basico de cada disciplina organizadª pen“ 

10 Conselho local de Educaçao.
' 

62 _ Frequência obrigatôria, sô podendo prestar exame 

fflnal nª série respectiva o aluno que houver comparecido a peloamãâ 

nos 75% das aulas de cada disciplina.
" 

72 . Notas de exames e de exercicios escolares va ~~ 
~~ aluno obtenha a media ageral minima de 5, e, em cada disciplââa



ui 

menos a média final h. a 

82 — Exames de conclusão de lº ciclo fiscalizados por ª 
autoridade oficial local, e de licença'bolegial perante banca of; 
cial extranha ao estabelecimento. 

9ª a Organização de atividades complennntares visando 
a educaçao moral e cívica, a educaçao física, a “educaçao artística 
é ao desenvolvimento da sociabilidade. 

'Art. 293 a Os cursos prenuniversitar,ics, que constituem trans-isac
& 

Ésntre a escola secundaria e a superior, funcionarao anexos aos ins
_ 

ºtitutos de ensino superior ou aca colégios Que ofereçam condiçoes É 

imateriais e didaticas satisfatorias, a juízo da administraçaoª lo— 

foal, ouvido o Conselho local de Educaçao. 

, Paragrafo lª u 0 programa dos cursos pre—universitarios 
€ será organizado pelo Conselho local do Educaçao e revisto do crnco 

em cinco anos. 

Parágrafo 28 _ Aplicam—se aos cursos prêªuniversitãrios, 
no que couber, tudo quanto nesta lei se diSpoo a respeito das esco 
las socundarias. ,f/ 

Do onsino sugerior vr' 
. , 

_ _ 

v 

_ 
ª _ 

Art. 509 » O ensino superior será ministrado em institutos isola»
_ 

dos ou em universidades. '
" 

Art. 512 n A organização de cada instituto suPerior atendera ao se 

guinte'
_ 

18 r Cdndiggos mínimas para a Matrícula na lag sêrie:_ 
a) 18 anos do idade; .

' 

b) arova-çao no curso pre—universitário- 
c) seleçao em concurso vestibular, se o numero de can- 

didatos fôr superior ao de vagas; 

Zª _ Duração mínima do curso: e 

&) curso de direito, cinco anos; , 

: ”E 

b) curso de medicina, seis anos; 
c) curso de farmacia, quatro anos; 
d) curso do odontologia, quatro anos; 
e) curso do engenharia, cinco anos; 
f) curso de filosofia, ciências o letras, quatro aãbs; 

g) curso do medicina veterinaria, quatro anos; 
h) curso de agricultura, quatro anos; , 

i) curso de administração e finanças, quatro anos; 

j) curso de bolas. artes, quatro anos: 
k) cursoszfío previstos em lei, a duração fixada gain: 

Conselho Federal do Educação. 
"“ 

”cªr

~
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Bª — Duração mínima do periodo escolar; g . 
a) 200 dias letivos;- 
b) seis horas diarias, em média, para os cursos que e ª'ª 

xijam exercícios praticas; quatro horas, em média, para os demais. 

nª u Regimento interno, quadro das disciplinas e súa 

seriação:
* 

ua) nos institutos integrantes das universidades fede— 

rais e estaduais, elaborados pelas congregações e aprovados pelo 
reapectivo Conselho Universitario; 

b) nos demais institutes, elaborados pelas oongregaçoes 

e aprovados pelo Conselho Federal de Educaçao. ;
' 

A 

5ª - Programa de cada disciplina organizado pelo £éspg_' 

ctivo catedrático e aprovado pelo Conselho Técnico—Administrativo 
'do instituto. ' ‘ 

62 _ Notas variando de 0 a 10, com o mínimo de aprova 

çao igual a 5. 

72 — Promoção, em cada disciplina, por média, não in— 

ferior a 5, das notas de exercicios escolares e de exames. 

82 u Frequência obrigatória, com posaibilidade, aos 

alunos nao frequentes as aulas teoricas, de prestar exame em algun 

da epoca. 

9ª — Organização de ourSOS'de extensão e de post—gra - 
doação. 

108 — Apôio às atividades estudantis eae estimulem o 

estudo e cultivem as virtudes cívicas e soeíaisà 

Paragrafo unico « A proposta de criaçao ou de supres— 

sao de qualquer cadeira, em instituto superior ja em funcionamento, 

dependera do voto de pelo menos dois terços dos membrºs de congre- 

gação, homologado por igual proporção de votos no Conselho'Univer— , 
sitârio ou no Conselho Federal de'Educação, nos termos do numero Hg; 

alineas a e b, dêste artigo. 
' * 

Da educaçao profissional 

Art. 523 - A educação profissional sera dada em tres graus: 

lª » no grau primário, em escolas proprias ou em iietªf 
tuiçoes auxiliares da escola primária, obedecido o diaposto nO'artá 

25, com relação à idade dos alunos; 

aº _ no grau secundário, em escolas sooundârías otmwmsy% 

de conformidade com o art. 28, numero &, desta lei, ou em escolas
' 

tecnicas; '

i’
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Parágrafo Único » Caberá & legislaçao local organizar 
educaçao profissional de cada sistema, dentro das baáes e diretri— 
zes contidas nesta lei& 
Arto 55% - As empresas industriais e comerciais são obrigadas a 

ministrar, em cooperação, aprendizagem a seus trabalhadores mono; 
res, pela forma Que a lei local estabelecer, 

Da educaçao para o magisterio 

Art. inª — A educaçao para o magisterio tem por fim formar profesu. 
sores o 

Art» 553 — Em relação a formação de professores primários, cada sis 
tema local optara por um ou mais dos seguintes tipos de estabeleoi 
mentosz 

a) curso de regentes; em pelo menos quatro séries anu— 

ais apos o primeiro ciclo do curso secundário; Faaaásààº J 

b) escola normalg com pelo menos quatro series anuais 
apos o primeiro ciclo do curso secundario; ,a 

o) instituto de educaçao, com três séries, no minimo, 
apos o segundo ciclo do curso secundárioº

' 

Parágrafo unico _ O quadro das disciplinas e os progrª 
mas básicos dos cursos de formação pedagógica de professores pmi— 

mârios serao organizados pelo Conselho local de Educaçao, com apro 
çao do Governo. 

Art. 562 — O diplomado pelo curso de regentes poderá candidatar-se 
a la. serie da escola normal; e o diplomado por esta, a la. serie 
do instituto de educagaoa

" 

Art,-5 573 — Os institutos de educação poderão manter cursos de for— 
ª 'o . mação ou de aperfeiçoamento de professores pre—primarios, de pro— 

fessores especializados e de administradores escolares. 

Art. 589 u Anexo aos estabelecimentos de formação pedagógica de olo— ó“- OI a» 
. professores primarios, havera escolas primarias de aplicaçao. a

& 
Art. 592 « A formação pedagógica, teórica e prática, dos professo— 
res secundarios, far—se—a nas escolas de filosofia, ciências e le— 

Bras. 
P f , ' 

» . Paragrafo unico « Estes cursos deverão ter a sua d1spo 
siçao escolas secundarias, para os exercicios praticos dos candida 
tos ao magistério. ' 

Art. Moª » Da formação de professores especializados para educaçao a 

física, canto orfeõnico, desenho, trabalhos manuais e disciplinas ‘ 

de carater vocacional, encarregar—senao as escolas profissionais ~ 
~~ grau secundaria ou superior, oug na sua falta, as escolas normais -,; 

â.“
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~ 
ou os institutos de edubação. 

Da educação emendativa 

Art. Alª — A educaçao emendativa destina- -se a crianças e adolescen 

tes que, por anomalia física ou psíquica, nao podem cursar as es- 

colas comuns, ou que serao mais beneficiados se frequentarem aulas e: 

peciais. 
:“ , Paragrafo unico - A educação emendativa, organizada RE 

.. 'na ' 

los sistemas locais, sera ministrada em estabelecimentos proprios, 
ou em classes especiais anexas às escolas comuns. 

Dos professoresi_direteres e auxiliares do ensino 

Art. uzº — O provimento dos cargos de magistério, de direção e_de 

auxiliares do ensino, nas escolas oficiais, obedecerá ao seguinte: 

a) O magistério pré—primário, primário e emendativo'sô 

podera ser exercido por diplomados em escola de_formação pedagógi— 

ca, escolhidos mediante concurso e efetivados apes e periodo pro— 

batôrio que a lei determinar.
' 

b) As cadeiras das escolas de formação pedagógica para 

e magistério primário; as das escolas secundarias.e as das escolas 

superiores serao providas por concurso de titulos e provas. 

c) Os cargos de assistentes e 
demais auxiliares do en— 

sino serao providos por concurso. ( ízàá wàuâ ;;;:ª s:: 
d) As cadeiras dos institutos de ensino Superior terão 

livres docentes nomeados pelo prazo máximo de dez anos, e recondu— 

zidos se, a juízo daCongregação, houverem, nesse periodo,_produzi— 

do trabalhos de valor sôbre_assunto da respectiva cadeira. 
e) Seb proposta da Congregação do instituto de ensino 

superior, ouvido, em relaçao as universidades federais ou estaduaia 

e respective Conselho Universitario, e, em relaçao aos demais ins— 

-titutos, o Conselho Federal do Ensino, poderão ser contratados,por 
prazo certo, professores nacionais ou estrangeiros para a regência 
de cadeiras dos cursos normais ou de cursos de especializacao. 

f) E' condiçao mínima para a nomeaçao para c argo de di 
reçao, em estabelecimento oficial de ensino, que 0 candidate este— 

ja legalmente habilitado para e exercicio do magisterio no curso 

de grao mais elevado mantido pelo estabelecimento. 

g) Cada sistema escolar organizará a carreira do reage. 

ctivo magistério e a dos inspetores e administradores escolares,£ª 
xando em lei os critérios de ataliação do merecimento e do tempo 

,de serviço, quer para as promoções, quer para e aumento periôdicrâ, 

VJ f», ,.Lach. .. 

~~ de vencimentos. 

Art. nãº - O exercício dºs cargos de magistorio, de auxi.liares dªd 

,_ ,,,,,_, .-,. _ 71.7-7.1,” 1,- _ ,o, ,.; 1,114.1 ,__,.-_A,Á....,,_, ,1 -1, _ “, ,'..'*u/,n,wr'-"'t"r .-~
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n 
A 

e ,“ ensino e de direção, nas escolas particulares, fica subordinado as seguintes condições mínimas: “ 

a) O magistério nos cursos pre—primário, primário, omeª dativo, de formação pedagôgica para o magistério primário, ou no' 
curso secundário, sô poderá ser exercido por professores diplomados para o grão respectivo, ou registrados perante a administração es—_ colar do sistema, após aprovaçãem.exame de habilitação regulado polo Conselho local de Educação.. 

, 

' 

_, 
_ 

," 

b) Ao magistério superior, aºs auxiliares de ensino agf perior a livre docência e aos cargos de direção aplica—se o diqs to nas letras £9.Q$.2 e1; do artigo anterior. ' 

Art. hhfi « Em sua fase de instalação, os estabelecimentos do ensin' 
no superior poderão funcionar com professores contratados, pelo prª, zo de três anos para cada cadeira, prorrºgável, por igual período,

' 

a juízo do Conselho Universitário para as unirersidades estaduais
, 

“=» 
o federais, e do Conselho Federal de Educação para-os demais inst1q« tutos. 

' 

. - 

. '. Art. hãº - Assegurada, como esta, a liberdade da catedra, pode o professor, nas aulas, exprimir livremente suas ºpinioes sôbre os assuntos relacionados com o programa que lhe cabe ensinar; subordi u I s e . , 
., ., 

' 

. .. nando—se tao so a etica prof1ss1onal o ao respeito pelos sentimen— tos alheios. 

Da abertura, do registro e da fiscalização das escolas 
Art. nõª - A abertura de Qualquer escola depende de determúnação OU“ 
de autorização do poder público; ' 

' 

Parágrafo único » São competentes para determinar ou aº -torizar a abertura de escolas: ' 

a) as autoridades municipais, em relação as escolas-prê— primárias, primárias ou emendativas mantidas pelo município; 
”b) as autoridades estaduais, as do Distrito Federal ou as dos Territôrios, em relação as demais escolas, salvo as do sis— tema supletivo federal e as escolas superiores; “ 

c) o Ministério da Educação e Saúde, em relação as es- colas_supletivas federais de qualquer grau, e as escolas superiores não Federais, ouvida, neste último caso, a administração local. 
Art. hYª « A autorização a que se refere o artigo anterior subordi “naêse à verificação das seguintes condições: 

a) existência de instalações satisfatórias;
. b) limitação da matricula de acôrdo com a capacidade do estabelecimento; 

e) direção, corpo docente e organização da escola em.hag ' 

or 
, 

. ., , 

so ' 

Lil—..-.."An. . ,,, , ldª.—.: , ,, .,. ,,,
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monia com o disposto nesta lei e na legislaQÃO'.oscolar local; 
d) plano da escrituração escolar e do arquivo subordi— 

nado as determinaçoes regulamentares, tendo em vista principalxon— 

te garantir a identidade de cada aluno e a autenticidade de sua rª 
da escolar.

' 

Ar‘o:u.}189u — Aberta a escola, e inspecionada, sera ela registrada na 

repartigao que lhe autorizou o funcionamento. 

Parágrafo unico _ O orgão que autorizou a-abertura da 

escola tera competência para determinar a_qualquer tempo o seu fe— 

chamentc, no caso de inobservância comprOVada desta lei ou das leis 
locais. 

& 

, 4 

art, A98 _ A administraçao escolar dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Territories fiscalizará todos os estabelecimentos de ensino 

em funcionamento dentro dos respectivos limites territoriais. 
Art. 50% — 0 Ministerio da Educaçao e Saude fara visitar pelo menos. 

uma vez cada ano, por comissoes de inspeçao, os estabelecimentos de 

_ ensino superior de todo 0 Pais, f: o avatar!) «:1: ºf 435% 
Art. 512 » O registro de diploma de curso superior, no Ministerio 
da Educaçao, dependera da verificaçao, por este, da regularidade dos, 

' remata & Aneaê,í 
cursos secundário e superior do portador do titulo.

Z - € ãszw' &, sz. aí 
o o N n DiSpOSiçoes gerais 

Art. 523 m Não haverá nas escolas nenhuma distinção por motivo de rª 
ça, nacionalidade, religião ou classe social; 

Art, 55a — O ensino religioso cons titui disciplina dos horários das 

escolas oficiais, e de matricula facultativa e sera ministrado de 

acôrdo com a confissao religiosa do aluno, manifestada por êle, se 

«for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsavel.
' 

Parágrafo único a Os professores de ensino religioso sg 

rão brasileiros e estarão registrados perante a autoridade religiº 
sa respectiva,- 

' ' 

ª º J ' ! 
Art, 54% n A escola instituira, onde necessario,.medidas e praticas 
que promovam a assimilação social do imigrante e de seus filhos.

: 

o" '— rº H o Art. 55% w A Uniao, os Estados e ºs Municípios manterao serv1ços de 
., ªo f. a C. 

assistência medica, dentaria, alimentar e econômica em beneficio 
dos escolares necessitados,

. 

Art. 56% w Os orçamentos rmnicipa s, estaduais e federal destinarao, 
J.“! “ o

' 

anualmente, verbas para a CODSulEu çao de bolsas que permitem a es— 

tudantes necessitados, e de superior capacidade, frequentar escolas 
ª q ') secundarias ou superiores,

as
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Art. 57ºu — As leis locais estabelecerão medidas que levem ao apor- 
feiçoamento do livro didático e ao barateamento do seu custo. 

Arte 582 - Nenhum livro poderá ser adotado nas escolas primárias ou 
secundárias sem prévia aprovação do Conselho local de Educação, a 
qual nunca abrangerá prazo superior a dez anos, podendo, entretanto, 
ser renovada. 

'Art. 59% — As unidades federadas poderão Gª tabelecer entre si, ou 
com & Uniao, convênios destinados a facilitar a aplicaçao das ver-, 
bas destinadas a educaçao e a tornar mais eficientes os seus Sistº 
mas escolares. ' 

Art. 602 — Os estabelecimentos do ensino deverão constituir-se ou 
“centros de cultura escolar, e extra-escolar da zona em que funcio— 

118111.. 

Art. 612 - 0 Ministerio da Educaçao, ouvido o Conselho Federal de 
Educaçao, expedira instruçoos regulando a transferência de alunos

. 

de cursor secundário, quer de escolas estrangeiras para escolasznª 
cionais, quer de escólas de um sistema para outro. 

Paragrafo lª - A transferencia, no curso secundario,den 
tro do mesmo sistema, sera regulada pela administraçao local, ouvi—" 
de o respectivo Conselho de Educação. 

Parágrafo 'ge & - A forma de aproveitamento dos certi— 
ficados de curso secundário estrangeiro, assim como a de transferâg 
cia de alunos de um instituto superior para outro, serão dieciããié 

_nados pelo Ministerio da Educaçao, ouvido o Conselho Federal de Edu 
"cacao. 

JA/ao.5.u7 “'

.
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Anin- ““ToTO DÁ Li; I GÉÃAL DA 

Das diretrizes nacionais 

Art. lªw— A educag5o, a ser ministrada pela'União, pe— 

los Estados, pelos municípiºs e pela iniciativa particular, den 
.» .. » .» J . tro nas normas básicas, preVlstee nesta lei, atenáªra aos seguiª 

.. tes oojetiv vcs: 

a) despertar e consolíáar a conciência da liberdaée; 
b) respeitar a personalidade do educando com o reconhe— 

cimento das diferenças individuais; 
e) desenvolver e senti lento ce reopens abilidade, o e5«_ 

pirito de iniciativa e o hábito de cooperação; 
_ º, . . . , A, _r d) crear a con11anga na inteligencia e prestigia—1a, aªi 

segurando acesso e garantias excepcionais aos bem.áotados; 
e) selecionar o redistribuir os valores humanos no sen- 

tido de seu exato aproveitamento; 
f) cultivar a conciência nacional e o sentimento de so— 

lidariedade humana; 
_ _ 

' 

g) esforçar—se continuamente pelo ape; feiçoaz nente das 
» . .. "' ,,, .o ;- # instituiçoes, pelo progresso SOClal e pelo iuturo da humanioade. 
". ., ..», .. ., 

§ unico — não aanitirâ, sob nenum pretoxco, trataunnto deslgpal 
por motivo de crença, raga, conâição social ou nacionalidade. 

I . ., _. Pro=210vera o convívio escolar de alunos de tones as origens. 

Art. 22 » A eó.ucação euiô.a r5 6.0 ãesenvolvimento de to- 
as as faculõ.ades do homem, de sua for 2 mew moral, de suas con— 

, . diçoes de saude, 2e eua integração social, tendo en conta os fig 
porativos da vida a ealidaêe CCOúôClCuç seu âmbito se exten C!) 

'1 
' , " ' “ aero alem aos conneciinn ntos, àeVendo estimular e eoneolídar ha- 

bitos, hebilidades, asasiraçoes e a"ituães.
& 

.e- ,, 
x. 

., » 
3 l. - A eaucaçao comma, dada nas escolas primnrías º no 

. . . ,: , — I 
_ 

' . primeizo c1c lo do ensino secuncario, cenpueendera, atraves eas 
. 1 PA ª º . ” n* º ‘I artes e as Ciencias, 2 1n1clagao p2011bs1onal, por gelo ee fun 

< 
* . l.. . " . “amentos gerais e praticas propeõêuzicee, e : repaieçao pªofig 

.. ., “.,—4 º _ sional, por feio oe 0110103, _eecrvaõn Oatq para oe .lunos do 

nois de doze anºs. 

. -A preparação par; :s' p1flof ssoes liberais e a espe— 

cialíz zação profie sional Ce todo o, os ramos serao aaâas nas univog 
eíiadºs, nas escolas superiores isel:áos_o en.cursos técnicos cog 
respondentes ao segunáo ciclo eeeundârio.

A 

Art. 52 » A função civilizaãora de escola lhe atribuo o 
., 'dever ãe anexar—lhe outras instituições no natureza social o egº



nomica, firanQ orw1“ndoua, sobretudo fora das gra ães.cídaíes, em 
ª' _ , 'Centro: de GOOpOªãçaO c progresso; comm orgaos ativos :: v1da g 

Genomic: e do“, zºcratíc: da nação. nr. ,,u .: 
., 

& unico — Nas zonas do 9013ulaçaosarczclta, sera aplacado o 

regime do internamento ou ga-antido o sistema dº transporte,coa 
forme as condiçoes locais. 

ndíroíto gg”educação 
.1 « ". “ l n 'a ,. art. hº «.A eoucagao e um direito do homom o move sur 

t o :aseguraão : todos pela familia » 
_ c“lo Poder Publico. 

§ lª. É causa do parª: 1c pê rio puder O com rovhao gas- 
\ N q € . » caso da Iamllla no tocante : educaçao :: seus f11hos. 

$ 22. Incorro om crime do regionsabilidado : autoridade , 
encarregado do ensino, que não esgotar os recursos :o seu al— 

o Lilª-cito do educação0 once paTa assogurzr : todo: 
., 

§ 52. O direito do educacão lmporta n: afotiv:ção da gra— 

tuídaàc o no rog‘11mo &: LlCÁlOLllQuQO dos cura aos e va; iºdadº dg 

currículos, : fim do quo so torno rcalmºntc acessível a todos. 

: à 

b o ponto do vista:
V 

nos, cspcc :lmªnto aos mais Locossital 
s bem dotados, sob o ponto ac vista intole—

A 

economico, cªaos mai' 
o .. » l atual. Essa ass1at8nc1a, quen o necessario c possivel, oomprceª 

l' ! , ,, » ' ac“: tanbem transporte, unlíorxc c :llwªnto, 
' . .; -. . , a art. 62 — Com relaçao ao ensino oflclal ulterior ao 

primário, : gratuidade será concedida aos quo provarem falta ou 
insuficiência do rccursos o aos ban Cw otadoa intelectualmente. 
Essa magma gratuidade sari obtida das escolas particulares na 33 
zã .- .. ª . A 0 do 50% do sua oaoac1o.ado, cºmo cooperaçao, ou mçdlante ag 

a "' : " nizaçao, peg polos Podcro sPubl1cos. 

Art. 78 » Tod: :tíví“aão õe n:turcz: educacional e cul— 
tural não so dove ser faclli lt.ª:, como ajudad; polos Peder OS Pu— 

blicos. 

§ lº. As escola s particulm " os scrãaiscntaa de todo o gugª 
, ,. ., " quer imposto ou taxa, qu'r sobre o engano, quer sobre o 1movol. ' n -. .. .. Os Poderes Publicos subvonc1onarao escolas particulares, cao 

que satisfaça: os pad1oc<- d:: csoolas oficiais ou para que os 

§ Zª . O livro escolar 5 con1_0;rado como proáuçg o de into '. , .. , 
» , _ , __ ., ,

_ resse publico, asunto ac quaisquer ::Lostos, 1nclus1vo oobru o

~

~



-p:pcl o a tax: postsl, :: modo que p013: uhf ven& Lio a baixo p23 
Tªo ' , 

' 

" , . ço. nm :: adritírâ nunc: o liv1o un1co3 ofiei allzaoo, ::: qua; 
é L» . _ ciucr conzp :no:: uprovc.ao 0’10 011::Co Cntafl.al. 

_Art. 89 a 5:35 :doto CE todos o: cursos,'qualqú:r que 
seja o seu o au, o regime da xloxibili dado do Organizªção; do 

currículos; de horário:, implic:ndo, pois na multicã.p iá:de do 
plano:, cquiv lancia de conteudo, cxistônci: de diaciplinaa c, 
ativi CLCCd-s ão aerator obrigatorio : outra: do curator optativo. 
£g_ggª£gpôncia 

Art. 92 _ Cabe ao: E:tados C ao Distrito Federal orga— 
nizar, "arnalatra' c manter os seu: sistcma: dc on:ino,,em condi 

LLC 
.. 'I . w ª » goes QC etunucr a toda: :: nccc: síLs 'S locais. 

ª ' e n ». , . 
& unlco. O Alston: nc ensino obe& cera às ai:: trízo: 0 cases 
nacionais, plcvistas nesta lei, C ao: disp ositívos lcgcis que 

.. _ . ..., .. ,. ,.. , ! cao: Estago C o Ulstrlto L'ccrcLl : Htabclc Íoreaz; conQrCC nãcr: É l" '3‘ ' 'E (:'tªt “T 
u xr “ªe" IV”.—« --‘I v 1:165. gt < 

A 1"- CO C. .; (. "IL.-z l U.....çOC u , QL ..;CLC O &L'uu 9.9. Cvpll º C O Cupcrlm “, 

I ' Qi: p r: Cobr‘ :: conciçoc: comuns :o ensino municipal o :o on: 
no n*“tlcvlfª, em tooo: o: grau:. 

IH 

Art. 102 . Em cad: unidac LuÇCí“t :, haver: um Gonso 
lho Estadual do Educ: 9% o tantos consclhos regionais'popularos 

ª, I 
._ _ . quanto :: llzcrªu nosos “mªio:. A ::tc: cabo V'iculcr o: :Lsoio: 

o aspiração: :: coletividade em mataria oo cduçaçaoc aquele po: 
Cib3.litcr, cm pl: no est: Lóual, : sua rCiLiZC cão; 

, d , .. ..- . . Art. 113 » O orgao executivo aos Conselhos ::taanal: , w... . Cora : beers tori: dc Eenoagao ou, o; Cu: falta, o Dcpartamonto 
" ' 

O a QC Educagao , a que se assegurar: :ompro a malor autonomia po: 
:ív ol. 

rt. 128 - Em caso do ócficíôncía &: ação do: "-vC’cC-C‘Locx 

c do Distrito Federal, a Unico cxczcor: a.:o supletiva imo i 
entrando cm 000pcragao com Os :istzs estaduais C o do Distr 
to Federal. “Es:: coopcreãb óçvo lim_tar-so ao fornecimento do 

recur; C materiais o tecnico:. 

- -, ' 'n “ ' . ter o onsln militar em toao o pal: C os : Skema: Q0 clno ao: 
, ' . n ., _ _ .- _ territorios, CC conxorulaaac com a: pcculiurlq&‘cs as cao: qud.. 

o.1 _,. Art. lhª - A educaçao cosmL'L ser * Cco;_ycla c cola p91- 
maria o pelo: doi: ciclo: da CCcola secundária. 

. ' .0 Art. 153 « A ur 1=crsuuLcu ocucwncnhªr: suzL: fungocf do 
' n' " 

., 6" n r pesqul:a, formaçao ao o; wp cialis to:, prop: zaçso ôo prºlls: lonals

~



~ 
Art. léª » Cursos superiora &, e cursos Íspcc; ais, no

_ 

. 

ª o, ªromavalae a.fofmação de 

têcnícos para %Gáas Os quadros dà &ÉLViãidG naeiflfiala 

Art. 178 » 0666 3166666 estadual 66 arggnízarí, tónàc 
Cm conta: n

A 

&“ haverâ 6"5 pcríoãqs de atividaão cánâlar num total 
8 1/2 mcscs; 

. " ' 

'b) º ª": ª 
“ª ““ª ªo" ªª FEWing - um do uízz ºiºr _LVVI'W 03“.; pv .:.QU. LJ gu .. ... <. . . q J. U »L... "'—“&' 
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(em imp oco Wma) «» 

BASES E_DIRETRIZEs Qê_EDUCAÇÃO NACIONAL 

a I , 
.

“ (ante-prºjeto rev1sto apos sugestoes da “ o a , º
. 

sub—comissao de Eneino Primarlo). 

Art. lº — Consideram—se bases e diretrizes da educação nacio- 
nal, nos termos do art, 59, no XV, letra ª, da Constituição 
Federal, o que se dispõe na presente lei. 

; 

-..»-wmv 

I - DO DIREITO A EDUCAÇÃO 

1 
'º " a o . 

. ! Art. 29 — A educaçao e direito de todos, assegurado.atraVes de, 

obrigatoriedade e gratuidade escolar, e da flexibilidade dos
g curriculos. 

; , a ' o Paragrafo lº — A obrigatoriedade sera efetiVada 
pela aplicação das medidas constantes desta lei, e das que, em 

f º º, o º a 
» º carater subsidiario, forem estatuidas nas legislagoes locais. 

Parágrafo 29 — A gratuidade, estabelecida desde 

já para o ensino primário oficial, ampliar-se—á, em referência 
“aos graus ulteriores ao primário: 

a) — pela dispensa do pagamento de taxas e de 

quakquer outros emolumentos, nas escolas 
oficiaisg em benefício dos alunos que pro— 

varem falta ou insuficiência de recursos; 
b) — pela concessão de favores legais aos esta— 

belecimentos particulares que admitam alu— 

nos gratuitos ou de contribuição reduzida; 
e) — pela criação de bolsas destinadas aos estª 

dantes necessitadas e de superior capacida 
de. 

Parágrafo 59 — A flexibilidade dos currículos 
' 

º I '“ a 

; permitira que a escola possa ser frequentada, com eXIto, por 
ª alunos de todos os tipos de inteligencia. 

II _ DA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

(Gondensar enxartigos a proposta 
Kelly—Levy Carneiro). 

É III - DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO ENSINO 

Art. — Ao Ministro da Educação e Saúde, como chefe da adminíâ 
tração federal do ensino, compete:
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a)—promcver a difusão e o aperfeiçoamento do 

ensino, em seus diversos ramos; 
b)—providenciar, diretamente ou mediante repre— 

sentação aos poderes locais, para a fiel ob— 

servancia da lei de bases e diretrizes da e— 

ducação nacional; 
c)-.determinar estudos, inquéritos e publica — 

ções a respeito do ensino; 
d)—superintender o sistema federal do ensino e 

o dos Territories;
. 

e)—exercer as demais funçoes que lhe forem atri 
_ 

buidas em lei.
_ 

Art. « — O Ministro da âducagao e Saúde será, em matéria de 

ensino, coadjuvado por órgãos executivos a êle subordinados, e 

pelo Conselho Federal de Educação.
. 

Art. - O Conselho Federal de Educação, com sede na Capital 
da Republica, tera quinze membros, nomeados pelo Governo para 
o periodo de seis anos, entre pessoas de reconhecido saber e 

experiência em questoes de ensino. 
I I v 

"'
. Paragrafo lº — Havera no Conselho, em proporçao 

(. o 
« J equitativa, educadores correspondentes a cada um dos tres gags 

do ensino. 
) A A ! 

Paragrafo 29 — De tres em tres anos cessara o 

mandato de um terço dos membros 60 Conselho, podendo o Governo 
! , 

reconduz1—los. 

Art. - Cabe ao Conselho Federal de Educação: 
a)—funcíonar como orgão.consultivo do Ministro 

da Elucação; _ 

b)—prop6r ao Ministro as medidas que lhe parece
o rem convenientes ao ensin ; 

c)—exerner as demais atribuiçoes estabelecidas 
em leis 

nu ) 
Art. — O funcionamento do Corzelho Federal de Educaçao sera 

I n 
A ,

O disciplinado em regulamento por ele preprzo elaborado e subme— 
\ .; !» .tído a aprOVaçao do Governor

. 

Art. 
. 

— Os membros do Conselho Federal de Educação tem direi 
"' & —':AN o ..

_ 
to, durante as sessoesg as diarias que o regulamento finar, e, 

a a o’ ' N o o 'ª' 
se reaidirem fora da Capital Federal, a indenizaçao dasdespesas 
de viagem. 

IV - DAS ADMINIsTPMõES LOCAIS 

Art. —'A'administragao escolar dos Estados, do Distrito Fe— ,v‘a ., I 4»... ,, deral ou dos Territories fiscalÉZara, por seus orgaos executivos
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e consultivos, tõdas as escolas em funcionamento dentro dos 

respectivos limites territoriais, excetuadas as mentidas pe— 

la União. 
'

1 

Parágrafo único. Nos sistemas lecais que ins— 

tituirem orgaos consultivos análogos ao Consllho Federal de 

Educaçao, as funções que a êste atribui a preSente lãs nos. 

arts. ...... (funções relacionadas com o ensino primário, se— 

cundário, para o ragisterio e profissional) serao referidas 
aos mencionados orgãos locais. ' 

Apt. — Nos territorios, a adrinistraçao do ensino sera e— 

xercida pelos or5 aos tecnicos respectivos, submetidos ao Gover- 

nador. 

V * DOS SISTEMAS DE ENSINO 

Art. — A Uniao, os Estados e o Distrito Federal organiza— ç'f 
r50 os seus sistemas de ensino. 7 / fl .%*ª

“ 

Parágrafo lº — Os sistemas de ensinobserao dois: 
a) o dos Territórios; b) o sistema supletivo, que se estenderá 

a todo o País, nos estritds limites das deficiências locais, 

Paragrafo aº '—_ os sistemas ase fnsinõ &&;s Esta: 
aos; do Dietritó Feder al e dõs'Tefritóriõs.sª 

. 

àãó 558i âna nados 

nesta iai par sistemas locais; 

Art. — Cada sistema local podera abranger: a) a educação 

pre—primaria; b) a educação primária; e) a educação secunda- 

ria; d) a educação superior; e) a educação profissional; f) c 

educação para o magistério; 5) a educação emendativa. 
I I , .. _, Paragrafo unico — Sao essenciais, no sistema

3 
local, a educaçao primaria e a secundaria, criando-se pro5res' * 

siVamente os demais ramos de acordo com as necessidades e pos 
síbilidades.

~ VI — DA EDUCAÇÃO PRÉ—PRIMÁRIA _ 

a- “à. 

Art. — As institujçoes pre—primarias têm por objetivo pres 

tar assistência as crianças de menos de sete anos e proporcio 
nar—lhes, sob forma compativel com a idade, educaçao que lhes 
desenvolva os sentidos e a coordenação motora, e contribua pa 
ra incutir habitos úteis; 
Art. — Os empregadores que tenham.a seu serviço maes de cri 
anças em idade infer:õr:a sete anos, serao estimulados a or — 

ganizar e a manter, por si ou em cooperaçao com os poderes 

públicos locais, instituições pre—primárias para benefieio dos 

filhos de suas empregadas.
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B B 

. 
> ..

> 

Art. « O ens1no primário é obrigatório as crianças entre 

sete e caterze anos de idade. 
' ' 

Parágrafo único. A lei local disciplinaraz' 

a) o registro anual de todas as crianças su— 

áeitas à obrigatoriedade escolar; 

b) — a fiscalizagao da frequência as aulas e a- 

forma de incrementa—la, 

c) - a verificaçao periodica da eficiência do 

ensino em relação as crianças que; por mg 

tivo justo, sejam autoriZadas a receber e 

ducacão primária no lar; 
d) - a fórma pratica de dar execuçao aos dispg 

sitivos penais sôbre .os pais que deixam 

de prover a instrução primária de crian — 

“ças em idade escolar; , 

e) — a discriminagao dos funcionarios responsa 

veis pelo efetivo cumprimento das leis so 

bre a obrigatoriedade escolar, e as penas' 

1 
: . 

que 1hes cabem por desidia. 

Art. ** Serão dispensadas da obrigatoriedade escolar: 

a) — as crianças que obtiverem o certificado de 
N O 

, º 

'X conclusao do curso primario; 

b) - as que atingirem a idade de lh anos; 

c) - as que houverem, durante cinco anos, 
iz 

frequentado regularmente a escola primzria; 
.. 

d) — as que, por motivo de doença ou anomalia 

grave, não puderem frequentar a escola prª 
mazda comuma salvo se existir estabelecimqg' 

to que lhes seja apropriaãb. 

Art. — Para os candidatos de mais de catorze anos, que dese 
" o o , º 

N (« 

Jarem receber ensino primario, instalar—se-ao cursos supleti — 

vos. 
, n o o , 'º 

—Art. — O ensino p: imario oficial e gratuito. 

Art. . — O poder puvlico instituira ou subVencionara, de a— 

cordo com as conveniencias locais, wrvigos auxiliares ten— 

dentes a difundir e a incrementar a educaçao primaria na zo— 

na rural, tais como transporte eBoolar, internatos rurais , 

escolas ambulantes e missoes culturais. 

Art. — As empresas industriais, comerciais e agrícolas, em 

que trabalhem mais de cem pessoas, sao obrigadas a manter en— 

"sino primario gratuito para os seus servidores eos filhos des, 

tes.
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Art. - Quando não mantiverem engine primário gratuito pa— 

ra as crianças em idade escolar residentes em suas proprieda— 

des, ea proprietarios rurais promoverao a frequencia regular 

dessas criançnrae escolas de acesso mais facil, ou, se neces— 

serio, a juízo da administraçaº local, a instalaçao, nas refew' 

rides propriedades, de escolas primariae oficiais. 

Art. — Para efeibõ de unifºrmídede_estefístice, as escolas 

primárias tomarão as seguintes designações: 

19 — Quanto ao número de turmas (da mesma sé — 

rie ou de.eêriee diferentes): a) escola 

isolada, quando possua uma s5 turma de &— 

lunoe; b) escolas reunidas, quando houVer 

de duas a quàtro turmas; e) grupo escolar, 
quandb tenhu éínéo ou mais turmas; 

29 - Quanto a localizaçao: a) escolas urbanos; 

b).escolas distrit.ais; e) escolas rurais. 

Art. 'ª 
O ensino primário será ministrado em cinco anos' de 

estudos, eu séries. 
. 

. 

' ' 

Parágrafo único — Inetnlàr—se—ão em oada eecola as 

series para 9.5 quais houver candidatos, reunindo—se na mesma 

turma, se necessario, alunos de duas ou mais séries. 

Art; — A lei local regulara o reepeetívo ensino primario , 

atendendo ao seguinte: - 

lº — Condiçoes para a matrícula: e) idade mini 
' 

me de sete anos, completos ou a compíetaru 

ee até 9O dias apos a data do ínício do 

ano letivo;
' 

h) ausência de doença oontansa; 

29 — Duração legal, mínima, do períodó de eu — 

' 

las:
» 

a) ano de 180 dias letivos;
_ 

b) dia com quatro horas de trabalhos es— 

colares; incluindo o recreio..
' 

59 — Programe basico estabelecido pela admínís 

tragao local e permitindo adáptaçoee re— 

gionais, especialmente na zone rural. 

hº - Frequência obrigatória“

~
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59 — Provas de conclusão do curso organizadas 

e fiscalizadas por autoridades escolares; 

_69 — Organização de instituições auxiliares da 

escola, tais como caixas escolares, bibli 
« ! O 

N o 

otecas infantis e associaçoes de pais e 

mestres. 

Art. — — A escola primaria comportara trabalhos manuais in— 

dividuais, peculiares ao meio em que funcione, e tambem traba_ 

lhos coletivos, como os de j'ardinagem e de horticultura, que 

satisfaçam a tendência infantil a atividade e desenvolvam a 

habilidade manual. 

' ' ; o (. » o 

Paragrafo unico - Quando ministrado & crianças 
' 

_. 
' f ': . . 

de mais de doze anos, poderá O ensino"primario“articuiar»se 
com atividades de iniciação vocacional. 

-VIII — DA EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA 

IX - DA EBUCACÃO SUPERIOR 

x - DA EDUCACÃO PROFISSIONgª 

Xl - DA EDUCAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO 

XII - DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO 

BN & , '

. 

Art. — Anualmente a Uniao aplicara nunca menos de dez por 
n n .K. 

cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios nunca 

menos de vinte por cento da renda resultante dos impostos, na 

manutenção e deSenvolvimento do ensino. 

Art. — O Fundo Éacional de Ensino Primario, destinado a au 

xiliar a educaçao primária dos sistemas locais, será formado 

pela renda proveniente dos tributos federais que para esteffim 
vierem a ser criados. 

Parágrafo 19 — Os recursos do Fundo Nacional 

de Ensino Primário serão entregues as administrações escolares 

dos Estados e do Distrito Federal, na proporção das suas ne- 

cessidades. 
) na A 

Paragrafo 29 — A concessao deste ou de qual— 

quer outro auxilio pela União, para o desenvolvimento dos sta 
:: 

' , o I a 
ª B 

temas locais, dependera de prev1a verificaçao de que a unidade 
A . .o \ «: 

federada por ele favoreciada cumpre, em relaçao a educaçao , 

todos os dispositivos constituCionais e os desta lei. ~
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Art, - As unidades federadas poderao estabelecer entre si, 
ou com a União, convênios destinados a facilitar a aplicação" 

das verbas destinadas à educação e a tornar mais eficientes os 

seus sistemas escolares,
. 

XIII- DA CONFERÉÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Art. — O Ministro da Educação e Saude promoverá, anualmen— 

te, uma Conferência dos chefes da administração escolar dos Es 

tados, dos Territórios e do Distrito Federal e de representantm 

da administração federal do ensino, para o estudo dos proble — 

. ,. 's 'º 
mas gerais e locais referentes a educaçao. 

Parágrafo único — Esta Conferência, que se efe 
tuara até 50 de Maio de cada ano, constará essencialmente de 

três partes: * 

_

' 

a) — exposiçao documentada do que foi realiza— 

do no ano anterior em cada Estado e Território, e no Distrito 
Federal, em matéria de ensino; 

' 

b) - proposição e exame de medidas a serem a— 

conselhadas aos Governos e Assembléias lOCais; 
c) — assinatura de convênios relativos & edu- 

cação. ' 

XIV — 'tsrcsiçjas GERAIS 

“ I .: ., a 
"' I 

Art; — Nao havera nas escolas nenhuma ClStlnçaO por motivo 

de raça, nacionalidade,religiao ou classe social. 

Artº — O ensino religioso constitui disciplina dos horários 
das escolas oficiais, e de matricula facultativa e sera minis— 

trado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada 

por êle, se fôr capaz, ou pelo seu representante legal ou rese
I ponsavel. 

: » ,, 
A ., 

Paragrafo unico — Os professores de ens1no re— 

ligioso serão brasileiros e estarão registrados perante a autº 
ridade religiosa respectiva. 

“ 0 if ) . º I 
Art. * A escola instituira, onde necessario, medidas e pra 
ticas que promOVam a assimilação social do imigrante e de seus_ 

filhos .
' 

Art. —,A União, os Estados e os Municípios manterão servi—, 
o 

A 
e , o , 

, º a 
A o 

gos de assistencia medica, dentaria, alimentar e economica em 

benefício dos escolares necessitados. 

Art. « Os orçamentos municipais, estaduais, e federal, deg 

tinarao, anualmente, verbas para & constituiçaõ de bolsas que 

permitem a estudantes necessitados, e de superior capacidade ,



, o a 

frequentar escolas secundarias ou superiores. 

Art. - São proibidos na escola os castigos corporais. 

Art. — As leis locais estabelecerão meàidas que levem ao 

a a o , a

. 

aperfeiçoamento do livro didatico e ao barateamento do seu cus 

to. 
vv 

' o ' a 

Art. — Nenhum livro podera ser adotado nas escolas primera 
, ª , a 

"' a o 
“" ' 

as ou secundarlas sem prev1a aprovacao da administraçao esco- 
:: o 

' N a lar local, ouv1do o respectivo orgao consultivo. 

Pa ragrafo unico — A aprovação a que se refere 

o presente artigo nunca sera por prazo superior a dez anos, pg 

dende, entretanto, ser renovada. 

Art. — Os estabelecimentos de ensino deverao constituir—se 

em centros de cultura escolar e extra—escolar da zona em que 

funcionem. 
' I _ Paragrafo unico - As escolas da zona rural as— 

e 
“' ., 

N & «.: 

sumirao progress1Vamente, em relaçao a populaçao local, as fun 

goes de orgaos de ensino supletivo, as de auxiliares na educa— 

cao agrícola e as de colaboradores no combate as endemias.
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Com muita sabedoria acentuou S. EXo o Sr.) 

Ministro da Educação e Saúde Pública, ao instalar os trabalhos 

da ”Comissão de/ÉaseEXEiretrinesfda Educação Nacional”, que 

a nova lei a ser elaborada pelo/Congresso não representaria,em 

verdade, uma reforma de ensino, com o significado que tem sido 

emprestado as leis com que tantas vêzes temos modificado o sig” 
tema educacional brasileiro. 

A nossa Carta Constitucional traçou o regime 

político do país — regime democrático, plasmado à luz das iàáas 

e experiências do século, garantidor das liberdades do povo,do 

seu direito a uma ordem social e econômica fundada nos princí— 

pios da justiça social, assegurador de uma igualdade de oportª 
nidades e da particiçação do povo na vida pública, pela esco- 

lha dos seus representantes e do seu govêrno. 

A infra—estrutura dêsse regime é educacional 

por excelência. 

Por que meios e em que medida deveremos orgª

~



nizar a educação para que o homem brasileiro possa ter () gaze 

dessa liberdade, desenvolver as suas capacidades, participar 
adequadamente da vida coletiva, desenvolver os bens necessá - 
rios a vida, eleger e fiscalizar governantes e representantes, 

eis a questão proposta aos homens públicos. 

A lei degbasesxe diretrizes da educação na— 

cional é, ao nosso ver, uma lei estrutural: A sua filosofia, 
é, necessariamente, a filosofia da vida democrática colhida 
nos principios e experiências universais e nas realidades e e; 
periências brasileiras,, Assim o entendemos ao estudarmos os 

dispositivos para a legislação do ensino médio. 

O ENSINO MÉDIO E A SUA FUNÇÃO FORMADORA 

Na educação de grau médio teremos que consi— 

derar, desde logo, o seu sentido de formação geral e o de for— 

mação especial. Tomado como um todo, tem a educação.geral em 

vista preparar os jovens, até onde for possivel, para a sua 

participação na vida da comunidade, como cidadão e herdeiro de 

uma cultura comum a êle e aos demais membros da sociedade e,ao 
mesmo tempo, auxiliãilos a desempenhar aquelas funções especi— 

ais que cabe a cada um dos membros da coletividade. Há, em 

consequência, uma área comum de comportamentos e uma área de 

comportamentos especiais que se não generalizam a todos os mem 

bros do grupo social. Há "standards" comuns para todos os ho—. 

mens e "standards" especiais para alguns. Tais objetivos não 

existem propriamente separados, formam, porém, em realidade um 

todo. Só em certos aspetos da organização educacional somos 

forçados a estabelecer separação entre os dois objetivos.



Herdamos do passado, do mais remoto, como do 

mais recente, uma série de modos de vida que se nos apresentam 

como uma tradição a senaprendida pelos jovens; A civilizaçao 
é um fenômeno contínuo que inclue no seu processo uma transmig 

são de tradições transferidas de geraçao em geraçaoº Essas 

tradições não se conservam, entretanto, intactas. Cada nova 

geração acrescenta alguma coisa às tradiçoes recebidas. As 

experiências Correntes acarretam modificaçoes à cultura ante —

, 

rior. 

A educação geral diz, ao mesmo tempo, com a 

aquisição dessa tradíçao ou cultura e a da experiência dos nos 

sos dias. 

Não se confunde, entretanto, a educação com 

uma simples acumulação de informações relativas àquelas tradi- 
ções e àquela experiência. Basta, para termos uma visão clara 
de que o processo educacional implica em coisa diferente, indª 
garmos quanto conservou cada um de nós do que aprendeu na ascº 
la, que parte esqueceu e, afinal, o que nos ficou» É,;parcerto, 
elevada a parte de informações que memorizamos nos bancos escº 
lares e que esquecemos durante, e, sobretudo, depois dos cur a 

sos. As aquisições definitivas devem ser consideradas em têr— 

mos de hábitos, de desenvolvimento de capacidades e de apti - 
does, de atitudes, de idéias e de comportamentos. 

As humanidades servem,‘ como disse Jacques 

Maritain, para ligar o presente ao passado e os homens com os 

homens através da inteligência, do sentimento, da vontade e da 

ação. O humanismo representa, por isso, uma compreensão, pelo 

homem, de si mesmo, de suas aspirações e de seus ideais. A edu 

cação geral conduz-nos, pois, a noçao de educação humanista e,



esta, necessáriamente, ã educaçao liberal. 

O seu conceito não é novo, mas remonta à ci— 

vilização grega, dividida entre homens livres e escravos,” com 

uma classe dirigente e outra subordinadaº Os escravos se de — 

dieavam às ocupações manuais e os homens livres ao manejo dos 

direitos e deveres dos cidadãos. O preparo dos primeiros era 

profissional e puramente especializado, e dos segundos, nos 

cursos liberais, sem nenhuma marca utilitária. 

mas a sociedade moderna não considera o tra— 

balho odioso ou como uma desgraça; ao contrário, concita & 

maioria ao trabalho como honroso e dignoº 

A democracia, por sua vez, rejeita a idéia 

de que só alguns são livres' Todos deverão estar preparados 

para êsse ideal. Por isso tende a democracia moderna a esten— 

der e educação liberal ao maior número possível, cºm o objeti— 

vo de fazer de cada homem uma individualidade completa, com 

perfeita compreensão de si me3mo e de seu lugar na sociedade e 

no cosmos o 

Ser livre implica na capacidade de julgamen- 

to.e do plano de vida para si próprio, de modo que possa o ho— 

mem governar-se, pela capacidade de auto crítica e de liberda— 

de interna, no uso dos valores intelectuais, morais «e estéti— 

COSo 

0 desenvolvimento mental é, portanto, de es- 

sência da educação geral ou seja da educação humanista e libe—
, 

ral. Tal desenvolvimento mental bem analisado se desdobra em: 

1) capacidade de pensar; 

2) capabidade de comunicar-se; 

3) capacidade de discriminar valores humanos;



4) capacidade de fazer julgamentos. (Vide 

“General Education in a Free Society - 
Report of the Harvard Committee”). 

E com o uso adequado das idéias, com a capa— 

cidade de extrair conclusões de premissas, de inferir, de dis— 

cernir, de analisar, de usar a imaginação, com a capacidade de 

discriminar entre abstrações e fatos concretos, de comunicar— 

se através da palavra escrita ou falada, de efetuar o julgamen 
to de valores intelectuais, morais e estéticos que ganhamos & 

reflexão crítica e a disciplina interna que constitua o apaná— 

gio da inteligência bem formada.. 

O ensino de matérias só em parte tem o obje- 
tivo de mera informaçao. Destina—se, principlamente, a assegª 
rar a aquisição daquelas capacidades. (Charles Ho Judd "Edu— 

cation as Cultivation of the Higher'mental Process"), Em Ver— 

dade, tôdas as disciplinas do currículo escolar, umas com ri- 
queza maior, outras menor, servem àqueles propósitos. Assim, 
na análise de problemas da educação geral importa assinalar;em 
primeiro lugar, que o problema não é de quantidade de conheci— 

mentos nem de informaçôes, mas de qualidade e, sobretudo, da 

forma como os ministramos e levamos os nossos alunos & utilizª 
los. Importa menos a aquisição de ciências ou de artes do que 

a compreensão do seu significado. Fundamental é que os jovens 
adquiram & faculdade de penetrar nas obras-primas do engenho 

humano e adquiram o juizo e o poder de retirar delas a verdade 

ou a beleza que nelas se contêm num toque milagroso (MhritainL 
Vale mais, voltamos a insistir, a qualidade ou a forma das a- 
quisiçoes do que & erudiçao material e a memorização atomizada. 

Desejamos ressalvar, desde logo, 0 perigo de



uma deformação desse processo educacional que é o de “identifi- 
cá—lo com o do chamado tipo intelectual ou o de confundir—se a 

formação geral com as atividades puramente livrescas e com a 

simples habilidade na manipulação dos conceitos. A inteligên— 

cia não esgota tôdas as peculiaridades da natureza humana, nem 

pode esta ser fracionada em partes distintas. Aquelas qualida- 

des de pensamento, de espírito crítico, da compreensão e do 

julgamento podem e devem ser também deSenvolvidas através de 

outras atividades escolaresº 

Há um mundo inesgotável de possibimdades no 

campo das atividades motoras e das atividades tipicamente seq; 

ais exploradas pela escola moderna e que, adequadamente utili— 

zadas, contribuem também para o desenvolvimento mental. Colo- 

cado o jovem na posição de resolver problemas que implicam no 

uso das mãos ou reclamam atividades em grupo, poderemos criar 
situaçães em que o espírito crítico seja também desenvolvido, 

bem como as qualidades de colaboração, de julgamento e de ini— 

ciativaº A função altamente educativa do escotismo que o tor— 

na tao recomendável, baseia-se na utilizaçao de tais situa — 

çºeSo 

.Recomenda—se hoje que mesmo os jovens de es- 

pecial aptidão para o uso das idéias abstratas recebem o ínflg 
xo formador da disciplina das mãos como um sistema educacional 

de grande virtude integradora. Os menos aptos para o puro jo— 

go das idéias, com mais razão, deverão utilizar êsse segundo e 

grande capitulo da formação geral do homem. 

Outro risco a ser prevenido é o de interpre— 

tar-se & educaçao liberal em têrmos dê um excessivo individua- 
lismo.
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Sendo a democracia uma sociedade de homens 
livres, não pôde deixar o educador delevar em conta o valor 
da liberdade e o da sociedade. A educação liberal deve, pois, 
ser posta em têrmos do desenvolvimento da capacidade do jovem 

“de pensar por si (aspeto individual) e 0 da sua capacidade de 

cooperar com os demais (aspeto social). 

A democracia representa o ajustamento entre 
os valores da liberdade e os da vida social, Ele nao é só a 

liberdade, mas tembém & cooperação para o bem comnm. 

- A ênfase do bem coletivo sem a liberdade é o 

_totalitarismo. A liberdade sozinha é o eaos (Harvard Commit— 
.“ 

tee, "general Education in guFTee Society)º 

Aspecto igualmente fundamental na compreen — 

são do fenômeno do desenvolvimento mental é o de que aprende — 

mos sempre em uma situação de experiência» Tôda experiência 
resulta em educação e tôda edusação consiste em uma série de 

experiências (Dewey). Áprendemos a fazer uma coisa que não ea 
bíamos ou a usar uma idéia, a inferir, & aplicar um princípio, 
a formular uma apreciação ou a resolver um problema. E pela 
reconstrução da experiência que se processam as aquisições de- 
finitivas. Não se aprende caráter, nem honestidade, nem bonda 
de, nem tolerância, nem deveres cívicas, senão através de um 

processo interno e externo criado por uma situação de experieª 
ciaº O currículo deve, pois, ser realizado possibilitando es— 

sa situação de experiências, quer motoras, quer intelectuais! 
quer sociais ou mais exatamente encerrando uma combinação de 

tôdos êsses tiposº Tal concepção de aprendizagem como recons— 

trução da experiência desenvolvida através de um processo men— 

tal de extrema complexidade implica, desde logo, numa limita -



ção nas atividades escolares. Só adianta ensinar o que o alu- 
no a 
no aprende, isto é, só adianta selecionar ou apresentar aquele 

número de experiências compatíveis com a capacidade do aluno e 

com o tempo de que dispõe o jovem. 

Tal restrição se traduz desde logo numa limª 
tação do número de matérias em primeiro lugar e, em segundo, 

num encurtamento de extensao de cada uma delas:) 

Tal conceito explica a razão porque sistemas 

escolares mais evoluídos reduziram o currículo do ensino secuª 
dario & um grupo pequeno de matérias essenciais. o programa 

dessas matérias tem sido reconstrtàido no sentido de eliminar 
a atitude passiva do aluno que ouve preleçães e que procura rg 
ter o que pode dessas preleções e do trabalho sistemático de 

memorização feito nos livros indicados. Exigindo—se dos edu— 

candos que utilizem os conhecimentos para a solução de proble— 

mas que lhes são propostos ou que realizem êles próprios, emm 

as idéias e as informações obtidas, novas construções, reclamª 

se dêles uma dose muito maior de iniciativa pessoal e trabalho 
mental ou manual feito de tentativas, de erros e de acertos 

que impõem redução da área a ser ensinada. E claro que essa 

redução, pelo próprio fenômeno da aprendizagem desejada, se 

faz com imenso proveito para o educando, tanto quanto a sua eª 
tensão acarretaria prejuizo fundamental. 

Isso explica o fato das high—schools norte— 

americanas ensinaram entre cinco a seis matérias por ano 
. 

de 

curso e as inglesas entre seis e sete.



A FORMAÇÃO DE JOVENS EM BEGE/[E DEMOCRÁTICQ DEVE 

CONSIDERAR AS DIFERENÇAS INDIVIDUAIS, SEM o Gps NÃO ESTARÁ 

ASSEGURADA IGUAIDADE DE OPORTUNJQAIDES 

Outro fato a merecer grande consideração no 

exame do conceito de formação geral é o da diversidade de situ
“ 

açao da massa-dos estudantes da escola secundária. 

Este problema ganha especial sentido a parar 
do fim do século ZÍX. 0 ensino seletivo teve grande florescen 
cia no século XVIII e na primeira metade do século XIX. Em ng 
nhum outro país a idéia de formação escolar secundária para um 

grupo escolhido teve tão grande desenvolvimento como na Françaº 

Realmente, enche todo () século XVIII e grande parte do XIX o 

conceito de culture génerale, lado a lado com as idéias políti 
cas e filosóficas da época._ 

Destinava—se o ensino secundário da França a 
». 

formação e à seleção de homensº O sistema republicano com & 

semente'queua revolução francesa lançara, pondo no povo & fon— 

te e a origem única do poder, reclamava um grupo de homens de 

inteligência finamente cultivada e da aguda capacidade de pen— 

sar sôbre problemas, para representar, guiar e bem desenvolver 

os problemas dêsse povoº Não seria essa tarefa para as massas 

nem para as inteligências comuns, mas para uma minoria bem re— 

duzida. Os ideiais democráticos de liberdade, igualdade e fra 
ternidade não se chocavam, antes determinavam que a. educação, 

não podendo ser universal, no nível secundário e superior, fºg 
se totalmente seletiva. Sem êsse critério temiam os franceses 

que uma descolorida mediocridade ganhasse & direção do pais. 

A culture generals objetivada pelo ensino se



cundário ganha a sua realização através da culture ªéssprm . O 

senso da clareza, do equilíbrio, da ordem lógica e da precí a 

são, do pensar claro, do bien dire et bicn écrire são registrª 
dos como resultados da maior importância a serem conquistadoso 

Na segunda metade do século XIX processou—se 

em alguns países fenômeno social e escolar que havia de trazer 
fundas repercussães sôbre o conceito seletivo da escola secun— 

daria. 

Além da igualdade política que embebeu & pri 
meira fase da experiência democrática de vários povos, o con— 

ceitc de igualdade de oportunidades trouxe à educação profun — 

das mudançasº Já não bastava desenvolver os bem dotados. Pas- 

sou também a ser objetivo dos sistemas escolares democráticºs 
o levantar o nível do estudante médioº 

Entre os fenômenos sociais e econômicos que 

ocorreram em nações democráticas e colaboraram no sentido da; 
modificação do conceito da escola secundária está o da evolu — 

ção industrial no sentido da mecanização e da mass production 
que acarretou uma redução do emprêgo de menores e, em consequên 

cia, um alongamento da sua permanência nas escolas. 

Assim, não só os novos conceitos de vida de- 
mocrática como fatos sociais determinaram um espantoso cresci— 
mento do sistema escolar secundário em alguns países, de que 

são exemplos os Estados Unidos e a Inglaterraº Tal mudança, de 

caráter verdadeiramente revolucionário, trouxe para os giná- 
sios grandes massas de jovens vindos de diâerentes camadas sº 
ciais que apresentavam profundas diferenças de capacidades e 

de interessesº O currículo antigo tornou—se desde logo inade—- 

quado para promover o desenvolvimento de uma coletividade pro—



fundamente heterogênea, impondo—se criar variedades para aten- 

der às diferenças de habilidades e de interêsses dos grupos mª 

triculados nas escolas“ Note—se que essa variação não teve em 

vista tornar o ensino prõpriamenteveSpecífico para determina— 

das profissoes, mas permitir que os diversos tipos de inteli— 

gência dos jovens encontrasse o máximo de desenvolvimento inte 
lectual. 

A pergunta que logo assalta os espíritos é 

se a educação geral se torna possível, sendo tão grande a área 

de diferenças individuais na população da escola secundária. 

Em nosso entender ela continha inteiramente 

viável, desde que se fixem caminhos adequados para sua realiza 
ção., 

A dúvida nasce do equivoco de se confundir a 

formação geral com o caráter marcadamente literário dos cursos 

secundários comuns, Já acentuamos atrás, entretanto, os demais 

caminhos por onde promover—se o desenvolvimento mental. Não se 

educa somente pelo exercício das idéias, mas também pelo traba 
a. 

lho e por outras atividades escolares. 

Uma das soluçoes mais generalizadas em tôda 

a parte para atender às contingências da grande massa de alu — 

nos na escola secundária, está na sua divisão em dois ciclos, 
solução já também consagrada nas duas últimas reformas CAMPOS 

e CAPANEMA em nosso meio. 

.O primeiro ciclo representa, de um lado, a 

função unificadora da escola secundária, por possibilitar maior 

soma de atividades comuns o número reduzido de matérias nele 

lecionadas. Representa, ao mesmo tempo, a fase da descoberta 

das diferenças individuais, o periodo de orientação educacio— 

nal, que possibilita adequados encaminhamentos dos jovens para
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as diversas situações que os currículos diferenciados vao aprª 

sentar no segundo cicloº 

E uma escola secundária que tem muito de se— 

melhante com.a escola elementar, quer nque se refere ao tipo 

de ensino em classe, quer mesmo, quanto ao professor. 

Cabe—lhe, em nosso meio, preencher as necessi 

dades dos pequenos centros urbanos, que podem aspirar ã exis — 

tência de uma escola secundária mais simples e mais exequivel.
, 

A reforma agevin que se ensaia na França 

também estabeleceu no ensino secundário êste ciclo, com a dong 

minação de "ciclo de orientação“, reservando para o segundo o 

nome de "ciclo de determinação". Na Junior High School ameri— 

cana a função daquele é de educação geral e também de orienta— 

(2300 

Até o presente vimos considerando a educação 

secundária na sua função geral. As contingências da vida mo- 

derna, numa civilizaçao de base industrial, impoem, entretanto, 

uma formação especializada para muitos na própria adolescência. 

E que a escola secundária perdeu, como já 

vimos atrás, a sua função exclusivamente propedêutica de cur— 

sos superiores, passando a atender a grande número de estudan— 

tes que às destinam, em sua maior porção, ao exercício de varª 
adas profissões, logo após a conclusão de seus cursos. 

Há determinadas técnicas de trabalho que ne— 

cessitam ser apreendidas de maneira sistemática para sua apli- 
cação nos emprêgosº Importa, entretanto, salientar que & espe 

cialização conduz a uma limitação. Ela gera & inflexibilidade 
num mando de fluidas possibilidades. Por outro lado, quanto 

mais forte forem as contingências especializadoras da vida me—
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derna, mais se impõe a necessidade de uma educação geral tam-. 

bém para os homens que precocemente se vêem arrastados para eg 

sa especialização. A educação especialiâada separa o homem. E 

a educação geral que os vai unir» É através desta que conse— 

guiremos preparar o homem que desde cedo ingressaunuma profis— 

sao para ser um cidadao e um homem livre. 

A separação entre o ensino humanisticoc e 0' 
ensino profissional é uma reminiscência da rigida separação en

; 

tre o ensino para uma elite e ensino para os que trabalham. 

A integração do ensino geral e do ensino es— 

pecializado deve ser feita, senão dentro de uma escola única a 

exemplo de tentativas existentes bem sucedidas, pelo menos por 

uma articulação conveniente dos dois tipos de escolas. A êsse 

respeito merece que se destaque o que está tentando a reforma 

'íangeviní na França, alterando de maneira revolucionária o 

que era tradicional naquele paisº 

Devemos também acentuar a experiência já le— 

veda a efeito no Distrito Federal em 1932, por ANIÉIO TEIXEIRA 

colocando dentro do mesmo sistema cursos secundários equipara— 

dos, cursos normais, cursos comerciais e cursos industriais. 
FERNANDO DE AZEVEDO estabeleceu igualmente a articulação do eª 

sino secundário comum com o ensino normal no Estado de são Pag 

lo. 
A reforma GUSTAVO CAPANEMA, em 1942, também 

estabeleceu pela primeira vez na_legislação federal & articulª 
ção entre o curso ginasial e os cursa; industriais, de comér - 
cio e normal, permitindo a passagem de alunos que tivessem ter 
minado quer o curso ginasial, quer o comercial básico, quer o 

industrial para qualquer dos cursos técnicos do segundo ciclo.
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Possibilitou ainda a reforma, pela primeira vez no país o aces 

so de graduados nos cursos técnicos secundários aos cursos teº 
nicos univerSitáriosq 

A EXPERIENCIA EDUCACIONAL NO BRASIL N0 NIVEL DO ENSINO MÉDIO 

A experiência mais valiosa que possuimos é, 
por certo, a que tivemos em cerca de 60 anos de República, bem 

mais expressiva do que a que acumulamos no Império, pois que 

nêsse primeiro período da nossa Vida independente foram relatª
l 

vamente reduzidas as escomas secundárias no país. 

As sucessivas reformas na República revelam, 
entre outros aspectos, como tem sido laboriosO encontrarmos o 

nosso caminho nêsse nível de ensino. 

A expressão "decadência" tao corrente na anª 
lise do ensino secundário dos nossos dias, atravessa quase tô— 

das as exposiçoes dos Ministros ao encaminharem as reformas ao 

Congresso ou ao Presidente da Repúblicaº 

Exerceram sempre forte influência em nosso 

meio as idéias de educação francesa. Também aqui criamos uma 

educação do tipo marcadamente seletivo, com uma diferença subª 
tancial, ao nosso ver, a de encaminhar—se o nosso ensino secuª 
dario para atender à elite dos que possuíam mais recursosº 

Não conseguimos aqui reproduzir o alto espí— 

rito do ensino francês, nem quanto ao seu sistema seletivo,nem 
quanto à sua eficiência de métodos,e processos. 

Em 1911, Rivadávia Corrêa, em sua exposiçao 

de motivos sôbre a reforma do ensino, expoe: "Foi sempre um 

anelo da burguesia & aristocratização pelos títulos; perdidas
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as fornadas das condecoraçães e dos outros ornatos de fidal - 
guia medieva, o título acadêmico transformou—se no sonho doura 

do de quase tôdas as famílias brasileiras". 

A reminiscência do Brasil Colônia ezeímpério 

havia de fazer sentir (> peso de sua influência; Desde cedo 

traçamos divisão rígida entre ensino intelectual para a elite 
dos de mais recursos e o ensino profissional destinado às olaª 
ses textualmente chamadas de "menos favorecidas da fortuna". 

A União, inspirada nessa filosofia, se rose; 
vou a parte aristocrática,. chamando a si regular o ensino se— 

cundário e superior. O ensino para o povo, o primário e o nor 
mal, êste em razão do primário, para a carreira até então mo—

; 

desta do professor elementar, e o profissiónal, destinado às 

classes menos favorecidas, foram entregues aos Estados. 

O caráter seletivo do nosso ensino secundá - 
rio não estimulou o govêrno republicano & multiplicar ginásios, 
Para formar um grupo selecionado poucos estabelecimentos deve— 

riam bastar. ,Tão pouco era necessário diversificar o curso pª 
ra um grupo reduzido e, em consequência, relativamente homogê— 

neoº Quando muito, em algumas fases, aceitamos a divisão do 

curso em clássico e científico. Em via de regra há uniformida 

de completa e, para mantê—la, um centralismo absoluto, criador 

de uma impressionante rigidez do regime escolar. 

O ensino, desde cedo, ganhou um sentido in— 

formativo e livresco. O número de matérias do currículo aumeª 

ta contínua e assustadoramente. Já em l900, Esmeraldino Ban- 

deira, em seu relatório ao govêrno, acentuava como um dos gra— 

.ves danos ao ensino secundário o excesso de matérias, os pro— 

gramas extensos e a preocupaçao momorizadora. A recitaçao oral
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pelo lente na cátedra ganha lugar proeminente. O objetivo de 

acesso aos cursos superiores constitui tõda a razão de ser da 

escola secundária que, assim, se transforma em mero curso de 

passagemº Os exames obtêm—nessa quadra uma posição singular. 

A preparaçao se fragmenta em parcelas. Os "preparatórios" e 

os"exames parcelados" ganham em nosso enàino expressão talvez 

única na educação secundária de todo o mundo. A recàtação ver 

bal de informações segue—se a memorização de pontos para o 

exame. mas se o curso era de "passagem", porque não abrevia— 

lo a Em 1911 Rivadávia Corrêa pretendia eliminar <> sentido 

propedêutico do ensino secundário. Já se referia então: ”Foi 

por isso que a nova organização, procurando elevar o ensino fun 

damental, libertando-o do mercantilismo que o asfixia, exigiu 

para a entrada nos curSos superiores o exame de admissão inde- 

—pendente de qualquer certificado ou atestado de estudos secun— 

dários". Em 1915 o Ministro Carlos Maximiliano acentuava em 

sua exposição de motivos encaminhadora da reforma aprovada na— 

quêle ano, o seguinte: ”Tinhamos outrora os exames de prepara— 

tórios, com o inconveniente de prestarem os adultos dez exames 

de uma vez”. Para refrear a pressa de realizar tão grande nú— 

mero de exames de uma assentada, veio a lei a restringir a quº 

tro o máximo anual de provas permitidas. E mais adiante, refg 

rindo—se aos exames: "Temeridade seria dar igual regalia aos 

colégios fundados com o intuito de lucro imediato, e assim 

aconteceu". 

muitos eram os estudantes, talvez a maioria, 

que dedicavam ao estudo de cada matéria um ano apenas de cur— 

so; e havia tambêm os que só dedicavanx a cada disciplina os 

últimos mêses de cada ano.



- 17- 

Em 1935 a reforma Rocha Vaz tenta extirpar o 

mal dos preparatórios, introduzindo o sistema da seriação dos 

cursos, o que forçava uma continuidade e uma articulação no es 
tudo das matérias, feitas obrigatoriamente em—5 anos. O espí- 
rito propedêutico dos estudos secundários, entretanto, conti- 
núa vivo. Ó sistema de exames por bancas oficiais, para cuja 
execução em colégios espalhados em tudo o pais o govêrno cen — 

tral não estava preparado, concorreu, em boa parte, para enfrª 
quecer o ímpeto renovador da reforma. Deve—se reconhecer que 

não é possível realizar em país tão extenso como o Brasil, do 

centro, a obra-de verificação dos resultados educacionais de 

tão grande relevância para a eficiência do sistema. Assim, a 

execução inadequada de uma boa pénis veio afetar uma reforma 
que trazia méritos de pôr um dique ao pernicioso sistema de 

,- 

preparatóriosº 

Em 1931 a reforma Francisco de Campos acen— 

tua o sentido formador do ensino secundário. 0 curso ficou, 
então, dividido em duas partes ou dois ciclos: o primeiro de 

cinco anos e o segundo, o complementar, ou colégio universitáa 
rio, de dois anos,subdividido em três ramos com caráter prope— 

dêutico de acesso aos cursos superiores.
; 

A reforma estava inspirada nos princípios 
mais recomendáveis e evoluídos, concedendo—se ao objetivo da 

formação da juventude um lugar de destaque(: Cogitou o decreto 
do problema essencial da formação dh prºfessor. Não se pôde, 

entretanto, furtar a lei reformadora ao defeito do excesso de 

matérias e a uma especialização precoce do ensino no nível do 

complementar. 

A refôrma de 1941 do Ministro Gustavo Capang 

ma manteve a mesma preocupação de educação geral, já firmada
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pela reforma Francisco Campos. A preocupação educativa é aí 

reiteradamente afirmadao A seriação obrigatória, vinda desde 

a reforma Rocha Vaz de l925, ampliada em número de anos pela 

reforma Campos de 1931, mantém—Se na de 1942. Haasua exposição 

de motivos o ministro da Educação destaca o que tem em vista, 
isto é, a formação da personalidade do adolescente_e a seleção 

pelo cultivo de humanidades antigas e das modernas e bem assim 

elevar no jovem a consciência patriótica e & cbnsciência humaa 

nistica. 

o sentido seletivo e o de formação de elite 
tambem é matéria da eãposição de motivos e é peremptoriamente 

afirmado pelo ministro quando define o ensino secundário como 

destinado "à preparação de individualidade condutora, isto é, 

dos homens due deverão assumir as responsabilidades maiores den 

tro da sociedade e da naêão, dos homens portadores da concep — 

ção de atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas 

e tornar habituais entre os povos”, 

A bifurcação do segundo ciclo em ensino clássi— 

co e cientifico'com igual valor para o acesso às escolas supe- 

riores, reforça o caráter geral que se desejou imprimir a re— 

forma. A artiúulação do primeiro ciclo, denominado ginasiaL 

com o ensino normal, o industrial, o comercial e o agricola rg 
presenta, como já dissemos atrás, uma inovação em nosso meio e 

um passo no caminho da flexibilidade.) A existência de um ser— 

viço compulsório de orientação educacional é mais uma insistêª 
cia do sentido formador da lei.



ESTADO ATUAL DO'ENSINO SECUNDÁRIO 

Examinando em conjunto as reformas, Rocha 

Vªz em 1925, Francisco Campos em 1931 e Gustavo Capanema em 

1942, verificamos que as três procuraram eliminar do ensino se 

cundârio o sentido meramente preparatório e de passagem para o 

ensino superiorº As duas últimas sublinharam o sentido forma— 

dor do ensino médio, mantendo a seriação de estudos.e amplian— 

do o curso para sete anos. 

Parece, pois, incontestável que nestes últi—
\ 

mos vinte anos consolidou—se, em nosso meio, conceito educacig 

nal básico para aquele nivel de ensino.: 

Não há dúvida, entretanto, que perduraram al 
guns dos defeitos apontados no passado, acrescidos de outras 

circunStâncias que, no julgamento que parece ser o da maioria 
da opinião pública, atingem fundamentalmente a eficiência do 

ensino. 

Os descontentamentos e as críticas são já tão 
insistentes e fortes como foram no passado, senão mais veemen— 

tes. 3 possivel que a critica sofra em parte de um erro de 

perspectiva de quem olha o passado com lapsos de memóriao Não 

há dúvida, entretanto, que a situação do ensino secundário me— 

rece reflexoes apuradas e providências urgentes"
; 

E que não basta fixar conceitos para que a 

realidade acompanhe as nossas idéias de aperfeiçoamento. 

O problema da educação geral da adolescência 
não reside só no conceito que dela se tem, mas talvez, de modo 

muito decisivo no asseguramento de condições para que aquela 

difícil tarefa sêja preenchidaº A função educacional se efe — 

tua em têrmos de um.trabalho contínuo e lento entre educadores
,



e educandos, entre os jovens e o meio, a reclamar tempo diá- 

rio suficiente para que o esforço se distribua adequadamente 

pelo ano escolar. 

Não podemos afirmar, de modo algum, que es 

hábitos de ensino de informações/de longo tempo fixados smi 

o nosso meio, se tenham extirpade. mesmo quando as leis ti- 
veram em vista introduzir uma educação formadora não puderam 

evitar os fatores impeditivos daquêle propósito que são o 

acúmulo de matérias em todos os anos do curso e de.pregramas 

extensos. 

Outro fator que-condiciona a evolução do 

ensino é o professoradoe As providências para aa sua forma— 

ção são relativamente recentes e levarão tempo para produzir- 

efeitos. 

Não podemos, por último, esquecer uma one 

tra condição de caráter social que, em nosso entender, vem 

influindo poderosamente para o estado de coisas do nosso en— 

sino secundário. 0 crescimento do Pais, quer demográfico, 

quer econômico, não poderia deixar de atingir a escola sendª 

dária brasileira na sua dimensão e na sua essência. Ascendg 

mos, nos últimos vinte anos, de 200 escolas euuiparadas para 

"cerca de mil e de , alunos para . Este 

oresoimento está repetindo, em nosso meio, fenômeno que tem 

algo de semelhante ao que ocorreu em outros países e [que já 
atrás abordamos.— Possuímos um ensino secundário para um 

"grupo reduzido e representativo de uma classe. Ampliou—se 

muito êsse grupo e essa ampliação acarretou, necessariamente, 

uma heterogeneidade muito maior da massa de educandos em ter 
nos de Q.I., como de interesses, de aptidões, de capacidade, 

de hábitos adquiridos, etc;»
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Já mostramos que nos países em que êsse fenº 

meno do crescimento se deu houve inevitável abaixamento de níê 

vel dos estudos. A solução já não pode ser a da volta pura e 

simples a um regime seletivo drástico, através de um filtro 
posto à entrada do ginásio, mas a da plasticidade do sistema 

em adagtar—se à nova situação. Sendo o regime democrático não 

poderia conceber impedir-ae o ingresse no ginásio aos que pre- 

tendem desenvolver as suas capacidades. 

O objetivo em uma democracia, repetimos, ee- 

rá de fazer da parte melhor uma elite e & restante, que será a 

maier, assegurar oportuniâadesde desenvolvimente. Tal deside— 

ratam só poderá ser alcançado através da variedaâe de formas 

de ensino secundário, flexíveis e intercomnnicantes, em lugar 

de uniformidades rigidas,aceitâveis para alguns mas impróprias 

para a maioría. 

Entre os fatos que reforçam essa tese está o 

de que hoje grande parte dos matriculados em nossos ginásios 

já não pretende ou não consegue ascender às escolas superiores 

por falta absoluta de vagas nestas. Tudo isto conduzirá a es— 

cola secundária brasileira a contingência de encontrar objeti- 
vo em si própria. , 

Outro aspecto que diz caú.c> crescimento do 

sistema é o do imperativo da nultiplicação dos ginásios do Es— 

_tado. Em um regime para um pequena grupo poderia funcionar 

com sucesso um sistema escolar privado, mas quando o ensino sg 

cundario se torna de alguma maneira popular não há como evitar 
o aumento do número de escolas públicas dêsse tipo. Entre os 

paises do nosso indice de população talves nenhum mantenha o 

seu ensine secundário na base da iniciativa privada. 0 nesse
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é praticamente de âmbito particular.. As deformacães de tôda 

orden que ocorreran no funcionamento dêsse organismo eram inº 
vitáveis e perdurarão próvàvelmente, 'enquanto mantivermos & 

política de carência de ginásios públicos. São os próprios Qi 
retores de vscolas particubares que reconhecem. a urgência de 

uma nova política, fazendo vitoriosa em congresso recente, em 

Belo Horizonte, a proposição que recomenda aos governos & mul— 

tiplicação de escolas secundárias oficiais. 

E que a boa escola privada viverá quer exis- 
ta ou não a escola pública. Não ha a menor dúvida de que a es 
cola pública não diminuirá as boas iniciativas individuais ou 

coletivas nêsse terreno e valerá como órgão regulador, só pos- 

sibilitando que surjam os colégios bons e capazes. 

Em todos os países onde exista êste sistema 
público de educação secundária as escolas particulares são pri 
morcsas e se destinam ao grupo refinado. 

um grande sistema de escolas secundárias pú— 

blicas e privadas com número»variâvel de cursos flexiveis imr 
plica na descentralização como condição essencial e consequânà 

cia inevitável. marchamos até aqui em sentido oposto. Em às; 
»dade nunca tivemos tão grande centralizacão educacional como a 

que nos deu o estado forte. Não só é rígida e lei na sua estºy 
tura,,no estatuir os cursos, os programas, as matérias a serem 

ensinadas, o sistema de exame, os sistemas de matricula, a frª 
“quência, os exames médicos, as provas parciais, as provas prá— 

ticas, o critério de notas, a educação física, as atividaêes 
extra—curriculares e o processo de exames, como estabeleceu um 

aparêlho de contrôle destinado a dar sua presença e sua chance 

la a cada minúcia da vida escolar e a registra—las por níúâo; 
em fórmulas pré—estabelecidas.
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Gradualmente, o registro dos fatos se avelu— 

maie se transforma em um extenso trabalho burocrático. São os 

aspectos formais e estéticos da vida escolar que aí ficam lan— 

cados. A maneira por que é ministradº o ensàlo e o rendimento 

escolar em têrmos de crescimento e integraçao do adolescente 
escapa & êsse contrôle. 

Se acrescentarmos que êsse mecanismº funciew 
na no Rio de Janeiro, centralizando & acÉo de tôdas as escolas 

situadas nos quatro cantos do pais, teremos verificadov o seu 

sentido asfixiante e entorpecedor. Não parece que tal regime, 
que tem.merecido a crítica de todos os educadores, diretores 
de escola ou não, esteja de nenhum nodo nem contribuindo para 

' melhoria gradual de métodos e processos de ensino nem siquer 
para evitar vícios e deformaçªes. Sofrem com êle os bons colª 
gigs dos quai: se subtrai uma granda parcela de liberdade es— 

sencial ao processo educativo. 

A ºrigem dêsse mecanismo resulta, ao nosso 

ver, de confusão entre unidade e uniformidade. A uniformidade 
escolar choca—se com a própria natureza do processo» educacio— 

nal, insusceptivel de padronização. varia o processo e & pró— 

_pria organização escolar, segundo o nível social e intelectual 
do maio, os interêsses dos alunos, as condiçoes sociais, os re 
cursos financeiros e técnicos da comunidade, os professºres de 

que dispoe o meio ou a escola (formados, experientes, dedica— 

dos, idealistas, improvisados, inexperientes etc.), segundo 

as condicoes materiais do estabelecimento e, ainda, e de modo 

extenso, segundo as diferenças individuais.dos alunos, o que 

ha, contingentemente, são grandes desuniformidades que nem de- 

cretos, nem padronizações pré—estabelecidas podem eliminar.
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A uniformidade consegue impedir a descoberta 

de formas adequadas a cada situação e lugar, fechar a porta & 

eclosão de experiências renovaáoras, ã emolução construtiva % 

i verdade educacional. E, como tudo qae viola uma situaeão nª 

tugal, ela estimula a busea de solúoôes mesmo fôra das leis e 

regulamentos, o que é sempre uma porta aberta para males meio- 

res. 

A unidade resulta de conceitos educacionais 

cºmuns, de iâentidaâe de objetivos, de uma adequaàa fornaeãe 

de professores, de livros de textos bem elaborados, de uma &8« 

sistência efetiva dos órgãos técnicos, da circulação das expe— 
, . 

riêneias e da anulação sadia. 

A nossa experiência da rigida uniformiàade 

_ 

não impediu nenhum dos males gps teve em vista evitar. i.expegi 

&neia norte—americana, por sua vez, mostre não ter perdido e 

escola secundária daquele país, apesar da sua extrema variação, 

'as virtudes fundamentais da verdadeira unidade. 

A unidade do sistema do ensino 
, 

secundário 

brasileiro assentará, em primeiro lugar, nos mínimos fixados 

pela lei de/Égsesxekªifetfigggá 'Ela será continuamente manti— 
' 

“da e ampliada por uma série de providências emsnadas do centroº 

Um grande papel parece—nos estar reservado, no desempenho des— 

sa tarefa, ao auxílio financeiro aos Estados, eoncedido mediaª 

te condições constantes de aoôrdos que possibilitem um regime 

_de livre aceitação das formulas mais evoluidas ou mais reoomeª 

dáveis e criem obrigações de alto valor; Feounda seria a aeão 

unifioaflora da União na elaboraeão de material e livros didâtª 

eos, mediante assistência aos professores.eapazes de se dedicª 

rem a essa tarefa, e que estimnlaria a multiplicação de livros
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de valor, pelo prêmio aos especialistas que assim se entrega — 

riam à tarefa com dobrado estímulo. Tal função poderá ser de—. 

sempanhada sem eliminar & iniciativa-individual, que deve ser 
apoiada em todo o sentido. 

Queria especialização e o aperfeiçoamento de 

técnicos estaduais pela união, quer <: empréstimo de técnicos 
federais aos Estados será outra modalidade de ação central da 

qual poderemos colher grandes proveitos. A.elaboração, pelos_ 
órgãos de pesquisas do Ministério da Educação, de provas estan 
dardizadas para medida do rendimento escolar, será outro fator 
importante da função unificadora. Será ainda o órgão central

. 

o aparelho capaz de fazer circular as experiências mais inte — 

ressantes que os Estados venham a realizar. 
, 

Tal circulação 
não chega a constituir novidade a nosso vêr, tantas vêzes as—v 

sistimos às boas e avançadas iniciativas 'no campo do 'ensino 
primário,” do normal e do ensino profissional estenderÉá—se a 

várias unidades da Federação depois de nascidas em alguns Estª 
dos como São Paulo, Distrito Federal, Minas, Rio Grande do SQL" 

Pernambuco e Bahia, para citar somente alguns exemplos. 0 prog 
tígio das bôas idéias e das realizações bem sucedidas traz coª 
sigo mais inpulso para a implantação em.muítos lugares do que 

as fórmulas compulsórias. 

Cremos que o simples bom senso está & incia— 

car que a vitalidade de 1600 escolas secundárias, comerciais_e 
«industriais de hoje, que amanhã serão 3000 e daqui a bem pouco 

tempo 10.000, espalhadas pelas capitais e pelas pequenas cida— 

des dêste vasto pais, não%%oncilia com um rigido sistema cen— 

tralista.
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sOLUOõgs PROPOSTAS No mig—PROJETO APRESENTADO 

sem comssâo 

O capitulo da Constituição brasileira relati 
vo & educação e cultura levou em conta, como nao podia deixar 

de ;'fazer, as experiências da administraçao e execução do nos 

so ensino médio e as tendências do momento. 

A letra_e o espirito da Constituicâo trada — 

'zem o desígnio de assegurar ao País novos caminhos, em face do 

crescimento da Nação, das condições resultantes da sua exten— 

são geográfica e das variantes locais (capitalje interland, aº 
nas industrializadas e zonas rurais) e da própria democratiza— 

ção do ensinoo 

Nos últimos vinte anos um apreciável movimeª 

to de educadores se vem processando em nosso pais, no senhido 

de uma maior esfera de ação do poder local em matéria de orga- 

nização e administração de esnino de todos os níveis e graus.. 

A Constituição de 1934.consagrou êsse principio, sâçnão levado 

a efeito pelo colapso constitucional de 1937. A Constituição 
de 1946, não resta dúvida, consagrou princípios idênticos; 

No nosso ponto de vista a lei de(íasÃÉXE—dif 
retrizeg é a lei da unidade, do espírito e dos ideais comuns, 

da educação nacional. Ela lei dos fundamentos e dos rumos, das 

- grandes linhas gerais e não das minúcias da execução. Ficou 

atribuido às leis locais organizar os seus sistemas, isto é, 
atender a variedade e 

a 
forma imposta pelas suas necessidades. 

Esta, sim, será a lei do minúcias de execuçao. 

Outro ponto que nos parece decorrer do espi— 

rito e da letra da Constituição é <> da não concomitância da
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ação educativa por parte da União e dos Estados. A este tra— 
çou & Constituição o dever das realizaeões e àquela e obrigª 
ção de suprir quando aqueles deveres não tivercm sido conveni— 

entemente cumpridas. O próprio espírito federativo, ao nosso 

ver, parece inculcarêebsa.interpretação. 

Bentro dêsse pensamente organizames e”:— ante- 
projeto para o ensino médio. 

'Nêle constituímos, em primeiro lugar, o seu 

sentido formador,. éom o mesmo sentido o segundo ciclo do cur— 

so secundário_poderá ser subdividido, segundo ti conveniência 
dos Estados nos plenosà clássico, científico e moderno, 

' 

de 

aeôrdo com a lúcida sugestão de Carneiro Leão. .A parte mais 

acentuadamente propedêutica dos estudos ficou situada nos cur— 

sos pré—universitários ou nos colégios universitários, confor- 
me venham a ser chamados tais cursos. A.sua localizaeão den- 

tro das universidades ou das escolas superiores isoladas pare— 

ce favorável ao desempenho dessa função. 

uma série de mínimos foram fixados para todo 
o País, que servirão de base à organização que os Estados vo- 
nhsm a dar aos seus sistemas escolares. Fixamos a mesma exten 
são do ano escolar, o mesmo regime de frequência, o mesmo cri— 
tério de notas e de exames de estado) o sentido especial da 

educação média foi considerado para os que vão ingressar em 

profissões que reclamam aprendizagem de certas técnicas. 

Novos passos foram dados no ante—projeto, no 
sentido de considerar o ensino médio como um todo, fugindo & 

antiga e anti—democrática bipartição entre profissães intelec— 
tuais e manuais, através de uma grande flexibilidade de todo e
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ensino médio, garantida por uma série de articulações entre os 

diversos ramos que e constituem & de articulaçãessoom o ensino 

superior. 

E asSim que pode um jovem, que concluiu o 

curso comercial básico, ingressar no segundo ciclo secundário 

acadêmico, como pode o aluno que obteve o certificado de um 

curso secundário do primeiro ciclo ingressar nos cursos técni— 

cos do segundo ciclo quer comerciais, quer do formação do nn— 

gistério primária, quer industriais, domésticos ou agrícolas. 
O aluno que concluir qualquer dos cursos do primeiro ciclo po- 
de ter acesso a qualquer dos cursos do segundo, quer seja e 

secundário acadêmico, quer o técnico industrial, quer o técni— 

co comercial, agrícola ou doméstico. Os alunos que coneluiran 
o curso secundário do segundo ciclo poderão ingressar em qual— 

quer escola superior e os que se graduarem nos cursos técnicos 
do segundo ciclo poderão ter ingresso am-escolas superiores do 

caráter técnico correspondentes. 

Acreditamos que essa organização trará para 
o ensino agrícola, para o industrial, para o âomástico e para 
o comercial o prestigio e a atração que até hoje tem concentrª 
do maior força no ensino até aqui chamado ”secundário", que 

possuía o privilégio do acesso às escolas superiores.* Desse 

modo teremos encaminhado para as carreiras práticas não apenas 

os deserdados da fortuna, mas elementos de todos os grupos se- 
ciais e 

Tal sistema implica, já se vê, na organiza— 

ção efetiva de um serviço de orientação educacional que deve 

constituir tarefa de tôdas as casas do educação que se prezam 

dêsse nome o encargo dos órgãos de administração do sistema eg 

oolar.
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Procuramos seguir o critério de aproveitar 
tôdas as conquistas das leis Francisco campos.e Gustavo Capang 

me. As reformas frequentes constituem, por certo, um mal pela 

perturbação e descontinuidade que as mudanças sonstunam geram 

Reduzir essas mudaneas ao mínimo possível constitui o escopo 

-que norteou o nosso trabalhoo 

No ensino para magistério aproveitamos as ii 
unas estruturais traçadas pelo decreto . 

_
, 

com ligeiras alterações. Cremos que o plano assegurará flexibi 
lidade em função das condioães e necessidades da fornaoâo do 

magistério do Brasil. 

'A situação varia de Estado para Estado e, sº 
bretudofvdas capitais e grandes cidades em relação ao interior, 
0 projeto, seguindo as linhas principais do plano de Lourenço 

Filho, permite aos Estados organizarem.o seu ensino nos níveis 
viáveis.que são: o de regente, equivalente ao lº ciclo do ensi 
no seoundárioJ&do normal, equivalente—ao 2° cício do ensino sg 
oundârio e o do Instituto de Educação. 

O acesso de um nível a outro ficou assegura— 

do deitado que o professor Que obteve o diploma de regente poe 

dera, futuramente, realizar o curso normal e a seguir, o do 

Instituto de Educação, o que valerá como processo de aperfei— 

çoamento progressivo do magistério primário. 

No ensino comercial também mantivemos as li— 

nhas gerais da atual estrutura que nos parece boa (quatro anos 

básicos no primeiro ciclo e três anos técnicos no segundo oi — 

ºlº)o
, 

no ensino industrial tomamos.caminho semelhªp 

te, fixando para o mesmo um curso de quatro anos, seguido de



_ 50 _ 

um curso de três anos de caráter técnico no segundo ciclo. 0 

primeiro ciclo, com grande variedade de cursos, visalalém de 

educacao geral, assegurar aos jovens a aprendizagem das técni— 

cas mais elementares do trabalho. O segundo ciclº, também com 

grande variedade de cursos, formará técnicos e condutores de 

trabalhos, como acontece presentemente. 

No curso industrial consideremos, também, a 

possibilidade de organizaram os Estados, o curso artezanal, no 

nivel primário, para alunos que tenham apenas terminado o ter— 

ceiro ano do curso elementar. Parece—nos que essa faculdade 

atende às condições do interior do Brasil, onde nem sempre se— 

ria possivel exigir dos candidatos o curso primário completo e 

onde os cursos industriais ou mais propriamente artezanais de—
_ 

vem ter caráter mais rudimentar e extensão mais reduzida. 

Um dos capitulos que mereceu especial aten— 

ção foi o da aprendizagem. Trata-se, como se sabe, do ensino 

a ser ministrado aos jovens maiores de 14 anss que, ingressam 

no comércio ou na indústria a busca de emprêgo, sem terem, mui 

tas vezes, concluido todo o curso primário,, premidos pela ne— 

cessidade de contribuírem para o orçamento doméstico ou para o 

próprio sustento. 

A aprendizagem no trabalho constitui processo 

de formação de mão de obra qualificada em muitos países de alto 
teor industrial, como a Alemanha, a Inglaterra e & Suiçao 

Vimos realizando uma experiência muito inte— 

ressante nêste setor, experiência essa que no nosSO modo de ver 

virá permirir no nosso País uma solução das mais felizes para 

numerosos jovens que iniciam a luta pela vida muito cedo e pa— 

ra & formação de mão de obra de alta qualidade, reclamada pela
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nossa crescente industrializaçao. 

A nossa Constituição consagrou o principio 
de ser êsse um dos deveres do empregador & ser cumprido pelas 
firmas em coºperaçao. Trata-se, pois, de uma açao educativa 

que nao será desenvolvida diretamente pelo Estado, mas por en— 

tidades privadas. 

A organização dada & êsse ensino no ante—pro 

jeto aproveitºu a experiência do SENAI e do SENAC que vêm rea— 

lizando & obra com sucesso em todo o País. 

As bases do ensino de aprendizagem ficaram 
no ante—projeto perfeitamente definidqs. Faz-se, entretanto, 
conveniente que exista um órgão permanente com a função de trª 
car diretrizes gerais dessa modalidade de ensino, por isso que 

a formação de profissionais qualificados para a indústria so— 

fre mutações que acompanham as mudanças da maquinaria e das 

técnicas usadas nas fábricas. Fenômeno idêntico não ocorre em 

nenhuma outra modalidade de ensino mas no campo da aprendizagem 
sucede que a simples introdução de uma máquina elimina uma sé— 

rie de especialistas e, em consequência, obriga & suprimir car 
sos ou & tranforma—los profundamente. Um ”Conselho Nacional 
de Aprendizagem" com o objetivo de acompanhar a evolução da in 
dústria e de traçar diretrizes gerais foi julgado de tôda & cºn 
veniênciaº 

0 ensino agricola mereceu do govêrno legislª 
tãº recente, traçada em linhas inteiramente semelhantes aos dª 
mais ramos do ensino médio (Dec. nº 9.615 de 20/8/46). Como 

nas demais modalidades de ensino dêSse nivel, 0 agrícola ficou 
então dividido em dois ciclos denominados: básico agrícola, de 

quatro anosjbtécnico, de três anos, destinado êste à formação



de técnicos neeessários a funções de caráter especial na agri— 

cultura, de que são exemplos o horticultor, o mecânico agrico— 

la, o técnico de indústrias agrícolas etc.. 

Tal organização, julgamos, pode ser mantida 

nas suas linhas gerais, com o acréscimo semelhante ao que rizº 
mos no ensino industrial, de um curso agrícola de nivel primá— 

rio para atender à situação de jovens de 12 anos que apenas 

completaram três anos de escola elementar. 

Quanto ao ensino doméstico e o de engermagem 

o próprio texto do ante-projeto dispensa maiores esclarecimentos. 

Quanto à educação física, levamos em considg 
ração certos aspectos de ordem psicológica, responsáveis em 

boa parte pelas dificuldades encontradas pelas escolas e pelos 
professores na sua realização. 

Acreditamos que é esta uma das atividades 
educacionais mais importantes na formação do adolescente, cuja 
motivação deve ser encarecidaº 

Por outro lado, o jovem começa a fase de obrª 
gação de seviço militar aos 18 anos, época que coincide para 
muitos com a da conclusão dos cursos de nível secundário. 

0 portador de um certificado ou diploma de 

curso dêsse nivel ingressará no Exército em condições de mais 
rápido adestramento das práticas militares do que, evidentemeª 
te, os jovens que apenas tiverem tido só o curso primário. 

Tendo em vista tais êírcunstâncias, ouviu a 

Comissão autoridades militares_no sentido de introduzir na lei 

\J/
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sas, tanto para a motivação dos estudos do jovem, como para o 

próprio serviço militar. 

E assim que sugerimos que o graduado-no lª 
ciclo do curso de nivel nidie,com um certificado de aproveita— 

mento em educação física, tivesse seu tempo de serviço militar 
reduzido à metade. 

.; 

Os portadores de diploma de lº e de 2° ciclo 
de cursos de natureza técnica sugerimos que prestem o seu sere 

viço militar em unidades ou serviços do exército onde poess 

ser aproveitada & sua especialização. 

Os jovens convocados para <> serviço militar 
em meio dos cursos de escolas industriais teriam a sua incorpg

. 

ração adiada até a sua graduação desde que essa graduação de 

cursos se faça até os 21.anos. 

.. ". .. .. 

Teve que ser longa e trabalhosa & tarefa da 

subcomissão encarregada de estudar as bases e diretrizes gerak: 

do ensino médio. Para êsse fim fizemos detido exame das raro; 
mas federais de ensino levadas a efeito na República. Compul— 

samos leis estaduais que regulam o ensino primário, normal e 

profissional, Ouvimos em sessões sucessivas & diretores de 

serviços educacionais do Ministério da Educação e Saúde, dire“ 
tores do Colégio Pedro II, à Associação Brasileira de Educação, 

"& presidentes de sindicatosyde diretores de colégios particutª 
res, e presidentes e representantes de sindicatos de professo— 

res de colégios particulares, ao presidente dagàsseciação de 

Pais do Rio de Janeiro, ao presidente e representantes da Assg 

ciação de Inspetores de Ensino e a alguns professores e pais



em caráter individual» 

Além das entidades e pessoas ouvidas recebeu 

a Comissão, de diferentes pontos do País, numerosos memoriais , 

oficios, cartas, telegramas de diretores de colégios, de asso — 

ciações de estudantes, de pais, de professores e de alunos tra— 
fl - 

duzindo as suas aspiraçoes e sugestoes. 

Ante—projetos e exposições de pontos—de—vista 

formulados por membros da Comissão de(bases diretriagsw que 
Imª—W&NWM 

, , m,, 

não fazem parte da subcomissao, bem como emendas aos masmos, 

apresentadas em plenário, foram objeto de estudo. 

Ao terminarmos esta exposição desejamos res— 

salvar que não participamos da ilusão de que a lei tenha pode— 

res milagrosos. A sua simples promulgação não eliminará todos 

os males e deficiências que nos afligem nêsse terreno. O priª 
cipal não pode a lei determinar nem garantir, que é um acendrª 

do idealismo, uma vigília constante, um continuado labor, uma 

grande seriedade de propósitos. 

. “ . C A legislaçao do sns1no deve ser, por isso 

mesmo, mais permissiva dessa epopéia do que reguladora. 

Está no professorado, em primeiro lugar, a 

condição vivificadora da obra, Por isso mesmo parece—nos que 

'um grande movimento e um grande zêlo na sua formação e na cri- 
ação de uma carreira de magistério e na garantia de condições 

econômicas,que assegurem a sua independência nas funções magiª 

teriais, constituem ponto essencial.
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A formação de uma consciência pública da mag 

nitude e da importância da educação da adolescência parece—nos 

igualmente fundamental. Essa consciência deverá ser criada ou 

fortalecida pela participação das conunidades nas responsabili 

dades do aparêlho educacional» 

Não há dúvida de que a educação está mais 1g 

timamente ligada ao povo do que qualquer outro problema de or— 

dem pública, por afetar diretamente o que há de mais caro na 

vida das famílias que são os filhos e na vida das nações que 

são os jovens. 

Nem os problemas da produção, os do transpog 

te, os do vestuário, os da ordem, por mais forte que seja a 

pressão que exerçam sôbre a nossa vida, invadem mais diretameª 

te o fôro dos nossos interesses e descem â intimidade dos nos— 

sos sentimentos do que o da educação dos nossos filhos. 

Por isso é que deve ser dada aos pais e às 

comunidades uma intervenção mais imediata na administração es— 
uasi , 

colar, se nao o poder/completo da decisao sôbre & conduçao dos 

sistemas escolares. Sbmos, por 1830, inteiramente favoráveis 

à autonomia do aparêlho do ensino através de conselhos nos 
.: , 

quais participam os pais e os homens de bom senso na sociedade,
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_, Art. 1' - &.¢insaq£o as nim—1 n‘dio tars «& tilt; & tangª qm goal s a minah]. aos sacks-333m, na m. n rim: nam- síria, o será ministraán new ”sainte: tipº—aa às cursei: 
a) secunâárig; 
b ) &: tamem as Maurie pri-iria; ' 

&) praianiml, em:»aâenêo: industrial, co- urem, apícola, «tematica . à. taram 
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Art. 4° - 0 amino anemia n flirt on dais aisles, º 

prim-1m à. quatm o o segunãa do polo mu aos: anºs. 

_ nº:. S' - A: lei: dªs mudas e às 91:53:14» Federal rem- lama e ramento casino secundária, a cºndiçoes qm 90mm & plan militant pedagógicªs m atom ao: seguinte: prinaípíac: l' — condiçãcs mínimo para a matricular &: alma na panair: “no: 
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cliques “Mantém—ias para reacao—r em pranª te e ensina & ur 31211513234 . ' 

2’ - Magic minim do peticaº escolar: 
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dos os fariaâas o dia: do feign nar-nin on 
eventuais, de qualeagr tipo, qu: acarreta-a 

b) tint. horas aenann£s_an talus, all: dos 
cxnraieios de eâucaçae filia: . a; eaato 
ortoôníoa. 

3' — Diseiplinns abrigatêriaz, nio çxasacnle, &: 
conjunto, dª quinze aulas unwanaís: 

a) lº Gâªlô: portugais, nntqaltian (arítnútí- 
331“”; “ª” 2 

mm“ 3"“ ”ª na: :na& elªa Bana . Ill 
língua eitrangeírn (rranaâa ou inclinª, 
ªâzãâria geral o aº Brasil, aíªnzina a £3- 

b) 2- aê:»: part as, mumu», ªsma, 
histézin, uma 1 aa estrangnira. tiníen, 
quíniaa a biºlºgia. » 

4' - Diªciplinas_agàatívas, das unia eaáa estaúgª 
te terá de escolhar és aan: & qnatra,aa «ea: rio, até eanpls - 

can as disciplinaa obrigatârias, a mínima ãe vinte e e xixª 
as do trinta aulas par samªªa. 

S' - Glasses quo não cxaoáan.âe trinta alana; nas 
anus primsiras sérios e de trinta . einen nas dan: âltiala £6 - 
rios do prinsiro cielº, nam a; quarenta na qualqªgr das 56:15: 
do segundo ciclº, pºdendº a secretaria do bdaoªçªº. ou órgao 
equivalente, de Estaâo ºu do Distrito rbàcral, pcrnitlr, por nto 
exprqaao nas & títulº prneâría, classes naiorcz, nunot &» anis 
do quarenta e zincº aluagc, nas peqnanna lºcaliênáca, a; parse: 
rocurnas, onde a ooncssaao se faça ínálspanlávnl. 

6‘ - usas bésigo as caô; aisaíplina aprovada 
pelo cºnselho estada; ãe eâueaçae ou órgªº cquivulunào. 

7° - Frsqaincin obrigatória, só poàenâa prestar exª 
no final na série respactíva & aluna quo'hauvar colsnrceiée gola 
nano; & setenta e cincº pºr canto ãas aalaa de cada âisªipliaa. 
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8ª.— Prsata'ãe, quandº se tratar &: estabclecinaatal 
manziées por ontidadas privadas, ao exams: finals de Rattan, ear- 
r.syaadentea a cada um da: ãois_eíelon, qn. apuram da far-n ahi.— 
tiv: so foram alaançaâes satisfatàrialnate os rins visados pelo e“ nª. ª 

9'_— Gbrigatoricâad; &. atívidaánn coaglslantaztg 
visando & oáuançaa moral e cívica, & educa && tísicn, a eduaaçao 
artística e o desenvolvimento an aocinbil dl. 
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qua servirá d. tranaigae antro &: eurºs: de nivel aúdiº « as :a— 
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“ Art. 8“ - Os caixas ao ealêgíº univeraítâria Ecrªn & du— 
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Art. 9° - Has univnraíãªêna, eabcrl &: couez—snãª'ª ***“



.- 3 
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5‘, 8', dasta lei, na forma que ter estabeloeiãn poll logíslnçia 
aº: Bataan: o aº Distrito Federal. , 

Artt 16‘ — Ans aluaol_qas cºncluiram qualquer dbh" "dois 
ciclo: do curas :ooandário terna nsacgurada: as respectivas 61919- 
nas, an para cada ciclo. ' 
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de: eu ; praataçaa ªo ganha; conplcngntlrea julgado: agnassérios A 
adaptngao, ªzia; que nae soja, assin, alongaga a duraqao total an 
cielº Garrozyeaáante. 

Art. 19 — & logialnçªo aos Estado: o an aistzito rhdaral 
podsri astipmiar qn: nas .atabolcainsntas às engine aoeundârio mag. 
tida. por antiéaéss prívaâas sejam outorgaâaa as mqaaas rcgnlíaa- 
a. que gesaran on estabclocínaatas arisinis resysetivon, àgua. gas 
reinstate: noun yrerezsºrol «a base pelo mana: igual & aºs paéruoa' 
nâotaàaa pala gsvlrae lbs: asseguraa,a_estabiliâaàe daarrutaâa 33 la: sorvlâarns oficiais e exija: condiçacs às provam—nta nqnitnlqª 
ªzº, na lúnino, às natíyulaàgn para as'cargos piblioos correspaa - 

tv.. I '" 

_ Art. 29 - Terna proferincia para o raeebímsntº do sahvan- 
çou: os oaàtholsainnntaª.âc caninº acounâiríª gun fºrun rnnánâol :: ogritcr à: oaoparntiriane, eam_a pcrtieiyaqao da professors: o 
país às alumna, nas leealiàaâoa nas servidas par outro:. 

Art. 21 — Gaàa Estado o o Distrito Fcàoral colecionªrªe 
nnnllnnnãc, gela tºrna qua a lei estah—lªçar, an corto nánaro &. 
catafinnsoa ngacasitaaoa, nxaopeioaalngnte ban dotaQOI, para lagui- 
run 9 curio aceunááric, aaa quai: torno ansegurnàaa. naqnaªzo rovc> 
lara: ben aprovnita-nnto, balsas ao attain, acuproandsnflo vastufi‘3 
r16, transport—oa, lima 0, quando preciso, residânein a alman- 
638.3. —

. 

Pªrágrafº únicº — As bolsas incluirão também as dispozas 
053018353, Bang &: dn_mntríeula & à. traqninaia, tea: a vcs qnt os 
bancríaíaàos nao paânrnn nar ndnítidnc gratàítansnto em estabelcei 
monza; in ensino oficial: ou privados. " 

_ Art. 22 — Qnaadn hajal as ler incorparados ao czároíto, 
riaarne a: ostuâantcs qgo tonhan terminada qualquer ªºs ciclºs io 
curso socanâirio. nas nae cgtsjan inslniios na obgigataricdaán &: 
carts: e fiansro a. Prepara ao ao Oficiais da Reserva, sujeita: aê— 
lnnto a 5313 mass: ão_sor1 & nilitar, :; possuiron cartirisafia a. 
hnbilitaçan ln,edaeaçaogríii' , senao lícita às angariaaánn niliçg rt; âgâcgnrqn & eaaaaasaa as a_annbmo respective nae for Julgadº 
aáqq a. 

A 

Art. 23 - rica annàião cano estabalcsinnnto feàortl da qª sine snsunáárlª a cºlégio Fbára II (externato e intarnato), aº 
anti xixi acatorida autaaanis aàminístrativa, fínanaoirn & âiáiti— 
«É, eam» tor estabelecido an ragulaaanxo haixaâo pela yoàer alceu- t 'º.



Art. 24 - Fica também mantido canº cataheleainante fian— ral dc casino socundfirie o colégio Militar, ao qual será conf—ri— .! autonºmia &iââtica, cºmo tar astabolneide an regulunnata buzz! 
do polo poder exnoutivo. 

Art. 25 - Os pretonsoroa aºs estabclneinnatcs &. canine 
secundária .natidaa por entàgaâsa privadas,”on,oxtrºíain no! III. 
asses anteriºr;: & prannlga ao_ánnsa loi, nae podssno ser ªisptn— 
lado: ou tºrrªr qunlqaar fogaça» as seu: vnasíunnten, «: virtuª; 
dia loúirícaçeos &sla rnanltantos, sq;ve as s. rocuaarcn & reg—r 
turu-s &. disciplinas an qae nstejxn oficiaílnato habilitados, 33. vtudo. Borin, seu ayrovaitanonto ser falta, nisto «use, a. gant.— 
rôasia .: tur-ns ictlg, pur: 201111313 as dír'itoa lºl dammit pag restarts. ' 

Qéfigfilfl ;; 
' 

ªo; mm m & mãº ªº nªsais.-ía 933156310 

Art. - Para a intuiçãº do prorosaaren primárias, _º: 
sistema: &. ent dºg Eataias o an Distrito reânrnl arsnaisazue in ºu mais ªºs seguintes tigo: ãe caraca: 

&) cursa do rugsntc:, an pelo loans quatrº átrio: 
aâaaia; 

b) canola actual, aaa polo ganas trªs strict Quatis; 
o) instiàuâa &» aââeaçía, eum ânus tória: annaín, 

nº 3131”. 

% lº — e qnªãrº aaa aiiaiplinas . os progrª-an báaíaal 
e»: carne: éo formaçao d. profccgaroa ggigírios nºrco arganizaâol 
pulo cºnselho estadual do oâueaçaa eu tyne equivalente. 

§ 2° — Será obrigatório no curso; regentes o anainº 
an: aegaintos disciplinas: portugais, na: siga, googrntia geral 
q as Brasil, uau língua estrangeira, história geral s,do Brasil, 
cíãnains : &asenho, além das àiseiplinas do earngor pratíxzââanl 
qua forem ineluiâaa pelo eitaâa caaselho, an órgao oqaivnlanâc. 

Art. 28 — gs candidates & ingrnasº nos caraca de formaçãº 
do magistério &ovcrao preencher, no mínimo, as seguintes condiçoes: 

&) no curso &: reaching — possuírem diplaln ãe een- 
cluxao do curso primário ãe cincº anºs, no 1551- 
10, & terna sido aprovades an exams dc adníaaao; 

b) no garao.agmlal - peasaírun eartirienâo &: agra— 
razao no prímsira cielº do curta dn nívcldniáie 
a area sidº aprovadoa an.a:anm a: adaisaao eu 
possuíram diploan ãº eurso as yngnntoz; 

e) no institugo às aduea Ea — pocaaírnn eortiriauao 
de coanlnsao ao assuage cielo do ensina nooaagi- rio o_gerun aíâo aprovadas an «zana dg gênissaa 
eu uniao pesnníreu álplann de conelnsaa às curiº 
norma . 

ªrt. 29 - Gs innfltuten do odn3a§€a podarna ann$ar carna: à. raznnçao ou do aporrciçaamento ãe pra asserts pri—primários, &; 
pratassaroa eageeializadni e &: adniniatruâoru: escalar.: &: assí— 
no primário. .



_ ªrt. 30 - Gs curses para fºrmação do magiatirio prinârio 
nae poâeraa ter puriodas tncalnrcs de mªna: da ingesta! dia: Inti 
van anuais, ototivnnanta compatadan, istº é, falta o anzcanto &; todo: os farina»: : aia: &: tels:, normais ou evnntu&in, dc qual— 
qusr tipo quo aenrrarnl. 

Parágrafo únicº - A troquinsíh âânsas suzana anti caati— ªctual obrigntórin, sé poàsndo prostar .xanp final na 6631; rtl — 

pectivª º alunº que heath: aangaraeila pola menos & se$tnàa 3 egg 
so por centº ªna aulas é. eaaa disciplinn. 

Art._31 - Os estabolcuinnntoa do fagnnçâo &: prarassorus priaários terns esaelaa priliràal é. aplicaçao angina. 

ªrt. 32 — nos alugo: a: eencluirnn.ànnlqnsr das cargos &: {mate (to imaginário pr ie "rá “mae a raposa“ alpha-n. - 
,

, 

Art. 33 — ªºs aluno: qn. soaalnirau e carne namlnl eu ao 
'. 

inniituse in' a seri nan-umrnde o airaits &. luar—nae nas eurcoi superior:: as raealiaács &; filouºtía, ruznalraâas as Izª gência: peculiares ªos exatas vestibulardt àquolns carsos. 
' m. 34;- A legislaçãº das Enna» & de aiatríta nm;. rixnrí as anndiqoca is rueenhsniaaafienc Iuriricaçae do funciona — 

inata, hun act» a sistema do oricgtas téaníca aºs entnhcloahnqg tº: a. salina &natínaãos & formaçaº às prafoaaaros pwiniríaa miar 
%idau pºr «atiàuáes prívaéaa. gªnde, entretantº, a Clio: &:tabolg atuasse: a libcriuúe d. causa na nneegsiria para qao posan- stun» :1: arctivannntc & reªpnnsahí ªnão do bum aosanycnhar & tarefa educativa qn: :: prayean realizar. 

ã 1‘ — Intro &: ecnáíçães para roeaaheainnnto . funcionª mªnto tiggrlri a a; assosnrarnn Sagas satabclocinsnsas do casino 
rannnsruçan aos asus prºfessºra: nae aponas aºndigna mau que lhas insult. a tempº necessáriº ao san apnrreiçaanante intelnctnal : protiasional, bug como pe&nran desenpnnhnr—lo ona eriaiânoàn && tarofa &. cerração ée czsraicios . prºvas as seus alunos. ' 

5 2' — e «senzalas no parágrafo anterior nae anxorisnri 
essas astahnloeinnntos ác.onsino & aobrarmn sous alunos quantínn nae razoâvoia, paânndo a loi limitar os juroa produzida; pole ea- pital por filo: cnprcgaâe, por elª âpriniâo, rezsalvada & ,olsibi liâaàs do zer uma parte dos lucro;, estigulaáa pela.loí,_utilizd: 
an para auannte patrimºnial da inutítaiçao; essa linitnçae 60 la— cra- larâ ºbrigatória quanão e casabcloeimanto oa entidad. qa. o nunxirur rtcobcr qualquer subvuaçao federal, estaâaal ou manic: — pal. 

5 3' - Entr: as canâíçãoa para rucanhpeim-ntg : runsiagg usara rigurnrá tank‘s a ªs eas aa uznrcíeias das fungooa do dirt- tar da ostabclnçinanta d9 ensine inplica na satisfação, la no - 
nºs, do:“raqaisite: cxiglãoa para o donanpenhe da magia ria. 

Art. 35 — ºs exams: ao aâªiuaac & primeira atria do gang qua: aºs eurxaa deatinaéea & rarnnçno da prºrsaseraa_grilárína_lugª tíâgn por entíáldoª prígaàaa, ben can» an do eancluxae do: manual, torno &. Bataªn a &ewaraa puncoaªnr-co às mode que apuram.ào gor-n objctiva roapeetivamanta, :. e: caaaidntea :ywtlontaa anadiª... satinratâria: para reach—r «as avulta & angina & nur 1 ‘rtde 
ou :. rlruu.nlei nãº: sasiitat‘riansntc os finª finado: pºr Css: canina, âinrcrnn Ver estabclaeiao pain lagixltqao aos Bataan: a an Distritc redsral.



_m. '56 — Ba tanta a. minions «panama: pm a câmpus £151“, mta atªcªm», am a tnh—lha: mai: u “magno as gntaboluimtas do at“; $119 awn-tar, accumu- a te an de usuario, "sum "tcmg- dal Miauu—o da B trite roam)... 
m. a; na furaçãº a. Mum: a mmm cªpo- analizada: an aipim à; “use: vacuum]. to mm Clamª-mtu a. mina &. ªzul “dia ou zap—riºr, um» nª atum as 1.1: das Etna“ 4! ão Distritº Edital. 
m. 58 » as Eita—à“ . e Datum Mm; We; minha:-aa, wu & «sua &: Wei-inch an aim : mxm- a: to. «arm mamae. & rar—glam &: .pºr—am Pr,-“0ª, to. - ' 

‘ ' mmwmguamli n&attumeuamhm ou: an complain-am» Julgadºrª—niza“ & mmm. iªm qm um seja, um, um & âmçlº total dram-u an aim emªnª 
Art. 39 - A logíslnqío ae; Estado: . &» Bau—ue mn; yada-i «um qm um tmhlwimm in gain mu tme» io, nazista—ie Míª mima per mum” mm “Ju » -— tam: as man: rm: &. qu gm on «tah—mmm ernani: asp-mum ma. sang Wil seu wet—nm. cn h— » pulo uma im). É em yum «ann: 3:19 cetim, m: nª em g "ªnima—anura“; um mim ari—siti: . «zijn Mig—m &: marinate aninha», me lining. &: «um ª m os urges públicas ”mamas. .. 

ms 46 - em Esme c o marisa Irma}. “mime amina“, pola rw qm a 1:1 «inhalant, m «m nina—o in .“t mmim_mmimw. ban datum, pars. usq— ru an mm &: img» de mana na.-Mrs.», nas mnh ”no ”um «times nula:— he: aprºveita—sato, bolus a. at! to, team-um Imagine, amarrar“, livros o, quªndº meiu, mudªnça. . alimentaçao. We ânion - A: bolus incluiu» tum :: aum: neem, Gang a: a. metrical: : inflama, tºda a vcs qa. e: Michª»: uma Mum ur amnio- maximum“ u "tnhu- chant“ da mina ºrienta em privado:. 

gg m ªraruama). 
Art. 41 — Os extras Marini“: an nin]. “419 mais murm- a dºis alelºs, e prin-ito a. quatro e e «Mo &. trªc um.

» We único - os was: mama-1:13. aerial-n : ae- 56351»: Mm Win ur 99mm no mini pri-(rio, m iª raça:: lini-a &: doi: am. 
m.42—aiaasugmmeaonmammmhum exalªm”: 

' «L)—aoníulprinírío—auemwmu; 
b) — no Ba.-imita cinza ... e: mas Mutran hi— 31m; 
a) - na axam cielo —— on suma maio“ lulu- trªil.



/ 

5 l' - ºs curses artczaaais e as inàuatríais gªgices,/fz' ali: do casino 5. natérins de aaltura geral, ninistrnrao o ensina 
do: oficias aaa ativiáada: inâustriais. 

_ â 2‘ — ºs caraca técnicos industrial: terãº an vista a 
fox-aqua do técnico; e às aoafinfiorcs do serviço, na plans laica-n 
diário nn$re ea têanican as nível angariar : as nastrss o apart : : os. 1 

Art. 43 - $30 as logaiatoi «: cursºs eonsrciais a germ: 
organixnàes: 

' a) — no prinozra ciclo — a enraa básicº; 
b) - na xogunào cielº — on cursou tienícºs cºntrª 

slain. 
_ $ 1' - Ee aarsnrhásíeo. alia das n&tôriga de cultarn ss- ral surta inciºu—ina tisniea: ali:—azar»: do trabalho. 

_ § 2’ — ºs cursos eamareiaia.tâunísas cargo em vista & 
tamnnçaa ªo eeataâarns, && estatinticas. do acerntârín: ; à: tie- 
nicea às grogngaafla, eu às entre: prºfissionais qua taram reelnqg 
doa-polo &aannvnlvimnata ana atíwiáaáos cºmerciais. 

Art. 44 a sãº os seguintes ºs curses agrícolas & sera: 
orannixadnn: 

a) no n1v¢l primário -'as curses primárias agrícº— 
las; 

h} na nívnl do primeirº ciclº - o cursº agrícola 
básico; 

e) no 31101 66 segundo alelo - as cursºs técnicº: 
agríaalas. 

% l: - On curses isola: da nível primário a do primg; 
rn aisle torga an vªsta, : do ministrar vacina do caltura gc — 

ral, aa ensinº de tecnicas slamsntares ao trabalhe agrícola. 

% 2' — o: cursos técnicos agrícºlan_torâo em vista tºrnar 
as tieniean naconaários aº oznreieio as râãíººª ée caráter empueª al an agricultura, prdtieas vntsrnárias, âstríaa agrícolas e 
entras. 

Art. 45 - 839 ea seguintes as cursos ªgnóstico: a seram 
orgnnizadoa: 

a) ac níval primário—» os cursos aanáatíca: primá— 
rica; 

b) no nível máâin - as series aanésticos do prinqâ 
ro o dº :egunâº cielº. 

_ o único - as carnes aanéstieoa an tºdo; os níveis 
terao an tinta, além ãe salina ãe cultara aural, e ensino &: ae— 
nàseimnntºa_e do técnisas ãâois no arranJe, as enhtlssnnonte : & 
aàmiaistrnçuo aº lar, as pusrienltaza e higicaa e à prática ao tiª 
bulbºs qª. patina auxiliar a ecºnºmia aaa familial; 

Art. 45 — 839 as neguintas as cursos às anrcraagnn & zé- 
run cranniznaoi: - 

a} na prínairº oíalo 
&) no assunéa ciclº 

Parágrafº único - a: carrºs an ongnzlnqauu 

Art. 47 » sia canàiçãos linings para ingrnaao mas carton 

«x
“X



profiaiamsi 
a) nas 16.16301 whine - tam as «anaemia: in. 

ane: cªpim: ' apagam cort-iriam & 
osmium ãe “retire no &. cao—ola M;; 

b) nos umª”: ªº primar-e Biela «- tam as Guilh— 
tas aan ma_empletes, amami-“Eran min—.sa- 
ªº an mama da Quan sino te namo priª—. 
rio & tarem sfio aparadas » um &» Mm; 

&) nas cumes do gamãº cielº napa-escatº— as 
magnatas! aipim &: amina» ªo gall m m 
ªim-ses aº prin ire cielo aº mulas &. to]. ni- 

0: 

Art; ‘18 - A atuaçãº slain in pol-{eds nicola- &» uma. 
pmtiaaíaaaís será da Quant” Mas letivos par mo, «tiara-nuts 
amta&s, isto 6, ram 9 “maisena mãºs as tatuª: a: an; 
ªs rely: nail-ms an «animals. it amªm tipo, que emm—. 

Art. #9 — e: um: &. amais & piºneiro um; ao & 
qua «m emas werimimaia aºs "senaum“: g9, adao mt _ 

aºs 'paxvontiaâu privada. ”no &. Rania . arm vacuum—n 
é. medº quo um do tom abjttin an ºu enquanto: tin-num 
senai eu ”Mantém.“ para receber aangrmíta º_capím & «: lini: - nãº, curar» for «abalando gola lasinaew an: um» 
e do Distrito Federal. , ,

' 

Art. 50 — G eurrieulo do: msgs prºfissional: ao lª ai— 
ele incluirá: ' 

a) o using ,mmtóru m :» um": m was. ”tutti“, geografia gag—l . ªo . him: wt). 0 
do Brasil. «alanina . um, na “emmª, on eta—junio, do quê 
3. aulas mais; 

b) e ensina do ascipuªas do curam animºu); a 
técnico, a "rm fixada pela legisla » do: mafia: c ªo mmm 
Federal, ou acrônimo a. matéria do tn ª, nae atuam de: aº“ 
aula: “amis; - 

:) prttieu a weritério. as lab-orusórie ºu à. of; 
aim o a. uma 3 ºutra:, &: pelo anon, unite haras sumi; (da: 
nº casº & aux-aos Banal-ciais), & men fixadas 91:10:13}.a duo 
Estacio: : ãe Distrito lºaderal, segundo & matam a» curta. 

Art. 51 —- o currículº das aguas ao. umª aisle sai 
organizada como acta-ninar & legislaçao dos Sam»: : &» mms.“ 
hªnna. 

Art. 52 - É obrigatõyio, nos fieis cªules, & organização 
às angina“ cmplentntages 711m a sausages ma}. . cívica, :; 
educaçao fisica, a oáuoaçzº artística e e acsmramta lh miª 
bilíàlâe. 

Art. 55 —- :) propus b53139}. oada ªinsiplm sai 8922 
mas pole cºnselhº «mam &. educaçaº ºu área» quinlan. 

Art. 5*} - A iraquiana aos curses será obrigam“. sá 
podendo wªnt.—n' um final, na. série respectiva e alma qnt m“: 
«ammonia pela uma a setenta e cinco per conto au mas eu eª 
da disciplina. 

m. Sã—eamdo mluiedaprimxocâom— 
ea ciclº da ou:—sai profil—simis aºs samulamntos g. mm 
ananás: por mixada printing me &. Bataªn . W 12-60»a 
ao do mªu que apta-u so rm nleançaâes stimzàrmto &: rm 
11am polo “no emu fw estah—lula pela lmúnêla &: na“: o as annie Mural.



_ 

m. $a- m ultima ª: «anemia: gaga» :» “nª: 
atuam—s: :: aint mic mu «autos-1mg m: m W “at : nim às curas : » «thin as: uma mum— ga: 
«ngm » a“. 

. m, 57- Maxx—M & Wings» pm o M, » me "GE-,»âylmánwmmnmwih ,» m lili: W‘s-tins m machu—ma «imm:. 
' Art. $ -— £ “magmas «na: ”Ma—s: &: agiam: m:— 

rà»: & mimi. » mime » m: Mm : wanna» i: W at «uni—timaº: &: «A» saw-aria “mm. :: «In. Win magenta” m ª: m:“ iii—tªsª: mm- In. mining: : ““faça: a:: m:»: &: pwW 
ya: longínquo mm:. 

ª”. ãzakuaíxlqa as“ W : #9215!»t 
am;—£ :: ogum: u Minªtº : mitigação an Mun-nª ». hu “ o um » Miªuu thai» m mmm » tutu Mara-1m]. matiz!» aw mim:: mm:, m.»—, mm , : »": ora-mm» : 11mm amwum 

S'“ 
Q-

3

~ 

94 you; ativa “vu ”11‘9”!”w & 'Éí Le 

ªlí—angowumxçmm Mama:—dq m Wt a a: ”mm m muitas.—nm » anata mm ::: na: araruama nãº um: cantiga: ml :3. &: mult. : taupe amusing :: uu api—raw» intui—QM : 
retain—1. )— an. rdu— Wm m anula—::.: in tª ":": a mug» e: Will“ : pm: &: m aims. 

i at-emwabaammmmnfiam Wnkmnmahsu m: mu m uma“ »: “wink. Mona : 1.1 mm :: jm: gradual»: paz: a m m ªl:: W was mm», "mas: : ”um: «ummpmm1mmzmm;u.mmm m: ptrx—at:). a: uniª,» «na: maq» ª: 1m sari ªbriam: gm o “uw—Main ºu uma» à“ o mum ro— uhr amasse W ream. “mm as: minimal. 
% 31 «— um :: ”adiçãº: 33:1— ruma—aw» : Maur— 

mz» nm mm : à: a;» & With a:: fªça:: » am » na:—luana“ » m mm :: “tinta a, 9119 mm." eu aqui»: main» man : W » , 
m. 59 .. A: mm: que swam mm mam »,

ª mmmmam mm : “aportam“ pun min:: » mm um. 
m. 61 - &: “masª mama-131a: g «amaram: »: mªma-u.— uw, Wimawíúmnà 

nx»: » mum : uu: mm;—em um.
5 ª 
‘3 

m. 62—àme» may uma“ at:—:!:“ : artigo amica m1 : maia“ pela tentªtiva“: &“ gw: & um: a: ”mics. ya- m :“»i gmflhwmmwmbhwmmMmfihm-g yams-mm “mammatíâemªWi-zlnmna “emma—nio miª. 
m.£ e: «km “1&3n Mir a: regular 3. «rªi: gumas» :: mm amamw:wamaagmwa&:m3

~



.ª. 
mata, ºrmizaçâo, mutação a loealízaçío aºs curse: e fingia a. 110290a a. alunas quo u cum-5a: &.l aum mtx-iam. 

_ . m. 64 — as comm: miami: is aim-Indium Mestri— 
n]. “senª atenuam pela {ads-mg“: m indústriª: a os a. apmiíª as. main: poh toª.;nçno &. gaming“ in Bataªn eu do; magma ruan-ll; um 1‘“q fixam ,e mântra Garanhão: &. «a: mag 
um, o na tme &: matº . pm:.“ às «cam. 

% âniºn - & timo, na um», &» mgs ªºs wanna“ miami; «:6 “mutuo &. "pmmunm ia; Bahá“, mm pulº: map—ativo: governa“. 

Art. 65 .. Ku hum mm niº matiz. fmz-açº“ » ia— Wt!“ an às «Mais laminª“ "mas, «but! 3 Museum -— 

çuªlueíºul a: mªntra a & em:-ªmiga) Renewal do coda-sis, tog 
posting—nta, & assentªrªm ªas rança—ss qee esta la!. atribui M13311: 
roémqoos. : . 

_ m. 66 - As aiwa-ius gaz-aia de mais» &; «pr—malas.: uma final: por & canalha Baiana). &: Amman Industrial»; n 0 mins ão t po industrial, o pºr un mm inland 4. Am- flags“ emm , para o caem de tira masai, os quais so rca- nix-caption mvnxwmmaapiulaam bli. 
Art. 67 - G centelha “aim; an monaimga Mush-1:1 

será eºnpcata ãe un representaria dn na mihefiagieml ao Apreª um Mastruz-. e às três ”pousam“: da Baianª W pelo 
8673339 teatral. , 

m. 68 - º (zºmba fies-aim]. dejaannséim cumin! sª ríârcaíâm polo pusiácntc da Mod-angle Mimi &. Win 0 
s campeao a. an ”momma a. «a: Gºa—lhº Mimi as Apr—ª aluga Gamal—9131 & do trés roproscntantes an Baías nomeada: pela s3 Virna nan-:1. 

, 

.
' 

Art. 69 - cg awnings naciºnais da apronàizagm industri- al o comercial mente:—aa os õmal—uxcautivos necessários ao (Incape— 
nhe as sem: funçoas, as quais somo regulaáas pelo: 33.692103 em. - 
lhos. 

Art. 79 -' muitu“ ahrísagõºs liam: aºs apngaàom Mutran e mnha, m matançaa das camas ao naming“: 
&) eºntribaíçíº mal aºs “pregadeira: não inferior a tn 

por acatado valºr tºtal de: saláriºs pagºs aos nas «Eri-zada- sob 
qualquer títulº, salina 695361113»t em & awtrihuíçae &; mt: «- 

18min dorme no instituto ou «in ao apenataàoríns e pan-o“ cm: tento; 
b) antera em seus apagadas . matriz-alan: a” "ao «— lu do elm-misuse. enm einen . quinas yer cento do total a. aprª gadºs quªlitioaâal que possum. 
Art. 71 - ;.cenaribaiçia,árzcuaaeaa an anda autua» sari ao um aplica“, alto & Wma-ão de: por mato quo cºnstituirá 

an funds a. Garis“ naciºnal “simão na custeiº ão: (:9t En - 
ciºnais & nas Damn“ 1 & auílío'àc omaha ou agudas eu:: 
& rena prevista no art. "3a actua—au, pºr chaine aºs cita- 
das cºnselho:. - ~ ' 

Art. 72 — Os enrtiriauaaa as habilitaçãº e as cartas do ofíciº madman pelo: amam Regionais às Amending“, a cºn - 
rox-niàadc son an atmtrim ªnimais & ruspníte pela: agasalhos Ba —- 

ciºnais às Amenflisaga, turtle valiàado & tada a país.



Art. ~5 - ea pºrtadºr—s do earta: de arieía aos curses is' aprcnâísagaa ind trial poderaº matriculnr—lo an assunaa eu na tar— soir: aéria.âºz aurea: industriais básicas, sanfona. tenhan.aonglqê 49 & apreaãizagln de dois ou três :nº:. ' 
Art; 74 — Os portaâern: &. egrtíríaaáas de eauelaaae a. carnal de aprondlzugln cºmercial podcrao nntríeular—le na ttrccirn série do cursº ealnreial bisieº, ànsâc qua tenham cºncluida carna &: apronâilagun a., pelº nunes, dais ano: às extensao. 
Art. 75 « 9a Eataéaa e o Bintrito Fbáozal rnconànuirae ro— cipraeaasnto, para ataxia a: traaaturinsiaa as alunº:, a valiant: às: caras: prsriggieania total g paraislnant. tratuªâea na: ann: rqg poafiivaa ;urísdiçenn, In: pºáorue 01151: a rtaliznçae &: estuàas na a_prnstª na &: aguiª: taugllnnâtarcc jnlcnâas nggolsâriei & zangª: - qua, fling; gun nae snj-,ansin, aleagaán a durugae tºtal de ciclo egg raapanduatt.

' 

Art. ~6 - & lngxslnçaa dos Estadas o da Bíntríta rbâcrtl poánxí astipular quo,aaa aatahsltnimnntoa da easing groríiaiannl mgª tiàal por catiênâcs prfigufias, saia: autergnãla na actual Insulin; a. qu. gºstam: e: catahaloeinnatoi arisiais rtnpoativas, âendg qu' rugª atraz seus prnraazarca na hana paio nanº» 133:1 & éo: guªrana cªeta— a»: pólº gavâraa, lbs: assoguruuba estabilidaâc doxrruàaân pela: sq; viáaras 0:13:31: a «33:31 eenáíqºo: a. ravinsato equivalnafio§,=w-ngf , &; &:tipultâaa para a: cargo: p blieol GOIT‘IPflflfififltO*r““m:_ 
Art. 77 - cad: Entaào : o Distrito lbàcral saldciannrio, ananlnnntc, pela tor-n gnn a loi ostahcltear, an aorta nãngro a. es— tuáaatca necessitaàos, exceptiennlngate ban'áataâoa para assalta; o: curses preriªsíanais, aos quais serao aaacgarªâas, qnqaante 237911 - run bem aprºtzitananza, bºlsas &; estudº,,aanprtanàonúo vuatgáríe, trannportc, livres :, qunaéo arúaiso, rczidânsíx : alinenãaçae. 
Enviarei» único a &; hel-tn ineluirâa também &: aospcsus caªolnrcs,_eaum as do matrieuln a froqaôncin, tôau voz qu: os bans» fiaindas nae paáurun ser aâaitiâoa gratàítanantc «& cstaboleeinnn - tºn dc ensino oríeíaia on privadol. — ' ' 

' 

” Art. 78 - ananás hajan fie aerea íneorporaâea no exércitº, ficasse os ectuàantca que hajnn ternianào qualquor ãe: cielº: aos eursaa prafiaaianain saititas sànnntc & seis_nnzoc && aagvi o lili— tar, an ponsnirdn & enrtifieaãe—do habilitaçno an oâueaçng wíaíea, canªs licita is agsoriaadaa militar.: daaogazsn a eonegasae as a ea sine rospective nae rar jalande aéoquado. '" 

S 3' - Quaaàa na tratar &. alunº: aos cargºs industrial:, a insºrperaçao ficará nâiaan, son yrojaiso ao cstataiâo asst: arti- gº, uti que a curse so campinho, & açaº: que o alana já tQ'ating; do : iana. ás tints anos. ' 

§ 2' * Qacnâa ingerpºrnàaa as szireite, as diplonndos po— la: curses industrial; sarna apreroitaâoa, de prurcrincªn nºs surfª çºu napaoinlíznâas que eorrouponàqang &; tuas hubílitaçaón.



%%%XJ; gta» Mai/) %% 
KCLW O {On/kw &ÁNKWM“



COMISSÃO DE DIRETR Tºsse BASE s 

WWW) 
DA EDUCAÇÃO 

M TE— PR JETO DA LÍGISLACÃO PARA O ENSINO SUPERIOR 

Proposta de Sub-Comissão do 
Ensino Svperior. 

_Art. lº — O ensino superior terá por fim e especial" 123C eo científica, 
literírie, filosófica, técnica ou artística, em prosseguimento do cur 

so secundário. 
Art. 29 - O enSino Súperior destina—se à habilitação para exercício 

das profissões técnico—científicas e liberais, ao desenvolvimento de 

alta cultura e à livre pesquisa científica. 
Art. Bº — O ensino superio será 

des, ou escolas, e institutos. 

colas, e institu_tos, (art. 69), em comunidade 
êlº 

os preceitos deste lei. 

ministrado em universidades, faculda— 

— Universidade e o conjunto de faculdade, ou es- 
autônoma, respeitados 

'§ Zº « Faculdade ou escola é o agrupamento de discipli 
nes necessárias e determinada profissão liberal ou especialização teº 
nico—cientifica ou :rtístice,o rr2n112d2v em um ou mais cursos. 

auxiliar do ensino 
de— tre balhos permanentes in 

§ Bº — Instituto e o órgão de ceSquisa, independente ou 

tifico e a expansão cultural, e s artigule com as 

cas correlates 

ministr ido émeFergãdade ou escola, cujo programa 

teresse ao aperfeiçoamento técnico, cien— 
atividades did {ti 

Art. aº — Os estabelecimentos de ensino sugerior podem ser fundados 

e mantidos pela Un nião, pelos Estados, pelos municípios e pelas enti 
dades privadas, 
lei. 

atendidas as diretrizes 

UNIVERSIDADE 

,( Art. 59 — Para constituir—se Universidade e necessã 

Faculdades ou escolas no mínimo, uma de: quais de filoso Mi 

Art. 69 — O Governo Federal só reconhecerá as Univers ided oes 

tetutos, elaborados pelo respectivo Conselho Unive.r 

e be es constantes deste 

ris a união de trªs 

cujos Es— 

siW rio, forem &- 

provados pelo Presidente de República, ouvido o Conselho Nacional de 

Educação. ê-lº 
a) 
b) 

C) 

d) 

Dos Estatutos cons terão: 
regime de autonomia didática e 

a terceific cão de funções dos 

niversitários; 
onselho Universitário forre do 

ção das unidades universitários 
a exigência, quanto às unidade 

de regime escolar conforme às 

ensinoa 

administrative; 
vários órgãos u 

gela representa— 
congregedas; 

s universitárias, 
leis federais do



2. 

e) garantias de eficiencia, moralidade e pro- 
gresso do ensino ministrado; 

f) definição de suas condições patrimoniais 
com a prova de idoneidade financeira. 

§ Zº — A fiscalização federal das Universidades será 
exercida por uma comissão de tres membros nomeados pelo Ministro da & 
dacação e Saúde, que baixará as instruções necessárias ao desempenho de 
suas atividades. 

§ 39 — as Universidades reconhecidas somente perderão 
esta qualidade por ato do Presidente da República, mediante processo pg 
rªnte o Conselho Nacional de Educação assegurada a ampla defesa dos int; 
ressados na forma estipulada pelo mesmo Conselho. 
Artº 7º — As Universidades terão uma biblioteca central, acessivel 
ão público, institutos de pesquiza e animação cultural e demais órgãos 
indispensáveis à melhor realizaçâeode seus pianoshde trabalhos. 
Artº 89 — São órgãos essenciais da administração universitaria: 

a) a Reitoria; 
b) O Conselho Univeristário: 
c) a Assembleia Universitaria. 

§ único - as universidades financeiramente automamas, 
quando subvencienadas pelos poderes públicos, terão um conselho de 

curadores, composto na maioria de pessoas estranhas a seu corpo doceg 
te e administrativo, para a fiscalização das despesas. 

DAS FACILDADES OU EQCOLAS 

.Art. 99 - As Faculdades ou Escolas incluídas em sistema universitario 
elaborarão, por intermédio de suas congregações, o respectivo regimeg 
to, que será submetido a aprovação do Conselho Universitário, na con- 
formidade do Estatuto (art. 699. Qaando se tratar de estabelecimen— 

o regimento sera incluido na documentação apresentada ; to isolado, 
aprovaçãp do Presidente da Republica, ouVido o Conselho Nacional de 

Educação, nos termos do artigo seguinte. 
.Art. 109 - Só poderão funcionar no pais Faculdades ou Escolas que h 

bilitem para o exercicio de profissões técnico-cientificas e liberei 
(Constituição Federal, art. 59, XV, & e art. 167) mediante prévio rg 
conhecimento do Governo Federal» ª 

§ lº — o requerimento para osfins previstos neste a; 
tigo sera instruído com documentos que provem: a) a existencia de pes 
soa juridica instituidora ou, no caso serem poderes públicos, estadu— 

ais ou municipais, lei ou decreto de creação da Faculdade ou Escola: 
b) a propriedade de bens patrimoniais ou disposição de recursos fínan 
ceiros adequados; c)'a composição de quadro administrativo, com as res

I pectivas funções: d) as designações dos professores cuja nomeação e- 
fetiva dependerá do preenchirento das condições fixadas nos arts. 33



. 5- 

a 23; o projeto de Regimento elaborado pela Congregação e os demais 
documentos es clarecedores que forem considerados pelo Gonsclho Nacig 
nal de Educação necessários ao competeite processo; f) adoção de re 
gire didático que satisfaça às exigencias mininas da Lei federal 

5'29 — Dirigido ao Ministro da Educação e Éaúde, o rg 
querimento irá ao Conselho-Nacional de Educação para o devido estudo, 
que versará principalmente a legalidade e as condições de eficiencia 
provável do crprcrnd _mento, e com êste p:: rec— er submetido à decisão do 
Presidente da República. 

§ 39 — 'O decreto do Presidente da República que reconhg 
cer ou aprovar a creccªo da F5culdz1d€ ou Escola, nos terrzos de.ste art., 
determinarí o respectivo regire de iiscaliza 50. 

§ MG — As autoridades encarregadas de fiscalização a 

que se refere o & Bº dêste artigo apresentara anualriente relatório 
dos train lhos didáticos realizados, e de -mais elementos para que o Con 

selho Nacional de Educaçeí o possa aferir a normalidade do funcionamemo 
da Faculda_e ou Escola, 
.Art. ilº « São órgãos essenciais da administracao das Facv_ldad ces ou 
Escolas: a) Diretoria; b) a Congregação; c) o Conselho Tecnico—Ad- 
ministrativo ou Cc.1selho Depºrªªrent l. » 

.Art. izº — O processo de escolha do Diretor e do Vice—Diretor dos es 
-ci mer tos isolados será indicado no respectivo Regimento, e nas 

unideies unM.te“ sita rias análogo ao do Reitor e do Vice—Reitor. 

Art. 139 — As funçoes do ConselhO'Técnico—Administrativo ou Departa — 

mental serão definidas no respectivo Regimento. 
,Art. luº — A Congregação évcomposta dos professores cetedrátiços, prº 
fessores interinos, er neritos, e um representante dos docente slivres, 
sendo as suas atribuições discririnades no Regimento respectivo. 

, 
Parágrafo único — Nas deliberações sob a estória de cog 

curso só terão voto os professores catedráticos em exercicio.
! Art. 159 — As Faculdades ou Escolas poderão anexar a sua organização 

un curso complementar, de um ano, e constante das disciplinas exigi— 
das para o eX1Wo< vestibulares, lecionadas por professores idôneos, 
a juízo do Conselho Nacional de Educação. 

§ lº - O curso complementar, nos termos dêste artigo 
corr ,3341erá ao ultimo ano do aº ciclo do curso secundário. 

§ Eº — Os exames vestibulates terão um caráter de con— 

curso de habilitação; 

_]lqs_gaorrssoaâs 

Art. 169 — A carreira do professor compreende as funções sucessivas 
de: instrutor, assistente, professor adjunto e professor catedrático. 

“ Os titulares das três ultimas funções constituirão o 

corpo docente.



&. 

Art. 179 — O cargo de professor catedrático será provido por concur— 
so de títulos e provas, facultaddo aos docentes livres dommemo esta — 

belecimentos aos professores catedráticos e docentes livres da Facul— 
dade ou Escolas congpneres, e, em casos excepcionais, a juizo da Con 
gregação respectiva; 
Art. 189 — A substituição do professor catedrático caberá ao profes— 
sor adjunto da cadeira e, em sua falta, aos docentes lies respeita— 
do neste caso o principio da rotatividade e a indiCacão pelo ConselhO' 
Tecnicogâddmnmstrativo ou Departamental.

V 

Art. 199 «.A mesa examinadora do concurso será integrada por dois prº 
fessores catedráticos da Congregação_e três professores de outro es— 

abelecimcnto, ou pessoas de notavel saber9 nas especialidade, elei— 
tos aqueles pela Congregação e êstes pelo Conselho Tecnico ou Depar— 
tamental. 

Parágrafo único — Para deliberar sobre concurso funcio— 
nará a Gongregação com a maioria, pelo menos dos professores catedra- 
ticos; na impossibilidade de se conseguir êsse Quorum caberá a deci- 
sãõ ao Conselho Universitário, em se tratando de UniverSidade, ou ao 
Ministro da Educação e Saúde, ouvido o Conselho Nacional de Educação se 
se tratar de Faculdade ou Escola isolada. 
.Art. ZOº — São provas obrigatórias em concurso de docente livre e de 
professor catedrático defesa de tese, preleção e prova escrita e pro— 
va prática, podendo em caso especiais,ser dispensada uma destas, nos 
termos do Regimento da respectiva Faculdade ou Escola, 

§ lº — O concurso para docente livre obedecerá às nor— 
mas vigentes para o do catedrático. 

§ 29 — A Congregação procederá periodicamente â apreci- 
ção dos trabalhos didáticos e.cientificos realizados pelos livres dº 
centes para o fim de edcluir da docencia os que se tiverem rostrado 
ineficientes. 
.Art. Zlº - Poderá ser transferido a seu pedido, o professor catedrá— 
tico noneado por concurso de títulos e provas para oªeendher cadeira 
vaga da mesra disciplina em outro estabelecirento, s nente antes da 
abertura do c ncurso para seu provimento e mediante prévia aquiescen— 
cia da Congregação, por dois terços de votos, ou9 na falta de guorun9 
pelo Conselho Universitário ou pelo Ministro da Educação nos termos 
do,Artigo. 
_Art. 229 — O cargo de professor catedrático e vitalício, só podendo 
haver destituição em virtude de sentença judiciária. 
Art. 239 —vAs demais funções da carreira de professor poderão ser prº 
vidos por escolha do professor catedrático, dentro dos titulares de 
categoria imediatamente inferior se houver& com aprovação do Conselho 
Departamental ou Técnico, sob as condicões constantes dos Regimentos. 

Parágrafo único — Tratando—se de Faculdades euEscolas 
em organização, em provimento das cadeiras se fará interinamente pe- 
los instituidores com aprovação do Conselho Nacional de Educacão, prg



cedendo—se aos concursos no cais breve prezo, %gundo instru s do 

mesmo Conselho. 

DO ANO ES,-cotiª 

.Art, Enº — O ano escolar tc rá do ois períodos, de quatro r-ªêscs9 Que cg 
mr: o ríspectivercnte, en lº do rcrço c lº do agosto$ abrangcndo os 

tríbslhos do oxémes parciais, nzs Zas. quizenas do junho e outubro. 
_Art. 259 — Os exâmcs finais de la, época rcalizar-se—ão na prircir: 

inzo n3 de dezembro e os da segunda, no mês de fevereiro. Na segun— 

do ªtinucho dc fevereiro efetar—sc—ão as provas do concurso do habi- 
litação paro ingrcrso nos estabclecimcntos de ensino so; erior. 
Art., 269 — A seriação dos cursos será fixe da nos respectivos regimen— 

tos, respeitada a subordinação didática das disciplinas. 
Art. 27º - Os regimentos êiscriminarão os cursos SUpltmcntarcs semi — 

n3rios, tr:%Cz lhos práticos e outras forra Swdo nclhor rendimento didá— 

tico, em que poderão desdobrar—sc as habilidades escolares sem prejuii 
zo do curso de forração. 

DOS CURRICULOS 

Art, 239 — O curso de filosofia corprcenderá no minimo as scguintes 

.A) Curso de Filosofíaº 
l l. Introdtcão à filosofia 

Z. Lógica 
. Etica 
. Psicologia 
, Filosofia geral 
. História d3 Filosofia

M 

ONU"! 

B) Curso de Matemática: 
l..Anílisevrotor3tica 
2. Geometria alalitica o‘p1ogat1va 
3. Complementos de Go OWetii 
&. Mecânica racional 
5. Analise Superior 
6c G€ Ofietria SULCCriOI' 
7. Fisica geral e evr'riwcntâl 

C) §__§o de Eisioai 
1. Física geral e experimental 
2. Física teórica 

. Física -ten tica 

. Líecânica racional 
análise r3t6u,tic3 

Geometria analítica e projetiva 
Complemento de geo ctria & incluir 
a geometria diferencial e a introdu- 

50 ao calcuso vectorial) 

-\] 

CMUH—TWA!

. 

D) Curso de Ciênc cias Sociais: 

1. Compàâmento do “atcmé tica 
2. Esta tístic— 

. ooc1070ªi 
EconôWia Politica 
_Antropologi3 
Ética e política. ONUl 

Ds!



E) 

F) 

G) 

H) 

I) 

J) 

£) 

Curso de Letras Classicas: 

LingUe1 e literatura l 
Lingué € literatura grôg3 
L12 gua p1rttcu631 
Literature p rtugu€.s 
Fil1lc gia r2rana 
Litcratura'brasileirá 
Linºuística 

.

. 

«JOWHETwHMtª 

Curso de Letras Modcrnâs: 

l. Língua 2 literatura l3tina 
2. Língua pertuguôsa. 

. Literature portuguêsa 

. Literatura brasileira 

. Fil lºg ia r1manica 
Ling 3uístic3 

. Língua € lit rf; tira frºnçuºº (“pçãu 

. Lingua € litcre—tur: «:spanh -13 e his— 
pan a"“‘c°n1s (22022) 

9. Língua & litfratur3 itali2 
lO. Li2*v1 e Jitttºttrut 'ngl 

ta—rntrict_3s (opçãz) ll. Língua e liter 2 tura al rã (opção)

. 
(D—Jownpmà' 

Curso de Padap‘gia: 

l. bcmplcr€nt‘s de ratçmãtica ”. Histâiia ”9 Filhs fia 
, SÓCíÓl“:íc < Soc1212312 <<1caciwnfil 

__”.Statístifª 
Histcria da LÓUCÍÇ 
Filnsofia da 1uc1ca1 
Administração 222112 r

. Psicºlnviª 2 psic. 12312 educaciºnal Biol 3ia aplicada 2 2ducag2o 

«Hmsqowntflwr 

.J 

Ooo-oo 

Uurso dc Didáti 3: 
l. Didatica 
2. Psic1l2gie cdvceciªnsl. 
Curs2 da iíist4_i & Natural: 
l. Birl2gia 32221 

. Zººlogia 
Bctânic3 

. Fineralfªia e petrºgrnfia ,. G221 gia 
6. Palcnt lêgia 
Curse de Química:

fl 
km

N
. 

1.59mplercnt2s do matemática 
2. Física geral e 2"pcviv'rt .l 
3 'Mip prfil1uiq 

* Qui;2 ica geral e inórgânica 
Qui mice ºrgânica 
Quiwica biiªõªica 
Físico—qu— izica 
qvíªicº— uperi r 
Curso de geºgrafia c histéria

o 

aOCDxâºvjt—H

e 

Curso de Geografia e Históriaf 
i; Histôria d2 ahtiguidadc e d2 id3de 

média - 

2. História mºderna e c ntcmporfinea 
Histôria da AmóTica 

A. História df Brasil 
5. Geografia kvrana



6. 

7. 

Geografia dº Brasil 
7. Antropologia 
8. Etnografia geral do Brasil 

'C'ooool'o 

Art. 29 — O curso de Direito compreenderá, cinco séries, e as seguin- 
tes disciplinas no mínimo. 

Inflodução â ciencia do Direito 
Economia Politica 
Ciencias das Finanças 
Direito Romano 
Teoria Geral do Estado 
Direito 
Direito 
Direito 
Direito 
Direito 
Direito 

ºonstitucional 
Penal 
Civil 
Comercial 
Industrial e do Trabalho 
.Administrativo e ciencia da Adm; 

Éistração ireito Internacional Público 
Direito Internacional Privado 
Direito Judiciário Penal 
Direito Judiciário Civil 
Medicina Legal 
Filosofia do Direito 

.Art. 309 - O curso de Medicina compreenderá, seis aéráes e as seguintes 
disciplinas no minimo: 

Curso Normal 

Anatomia. 
Histologia e Embriologia 
Biofísica 
Fisiologia 
Bioquimica 
Microbiologia e Parasitologia 
Patologia Geral 
Terapeutica 
_Anatomia Topografica 
Farmocologia e Arte de formular 
,Anatomia PatologiCa 
Medicina Legal 
Higiene 
Clinica 
-Clinica 
Clinica 
sas. 
Clinica 

Propedeutica médica 
Médica 
de doenças tropicias e infectuo- 

Cirurgica 
Puericultura e Clinica Pediatráa 
Clinica 
Clinica 
Clinica 
Clinica 
Clinica 
Clinica 
Clinica 
Clinica 

Obstétrica 
Ginecologica 
Unulogica 
Dermato— sifiligráfia 
Neurologica 
Psquiátrica 
Oftalmologica 
Oto—rino—laringologica 

Curso de Especialização 

Clinica 
Clinica 

Ortopédica e Traumotologica 
Neuro—cirurgica 

Radiologia Clinica 
Fisicoterapia ' 

Nutrologia 
Clinica Tisiológica



CD 

O curso de médico sanitarista compreenderá, 

no mínimo, as seguintes disciplinas: 
l. Saneamento 
2. Higiene alimentar e nutrição 
3. Higiene do trabalho 
&. Higiene da criança. 

o o » o . I 

.Art. 31 — O curso de Farmácia, compreenderá, três Séries, e as seguintes 

disciplinas, no mínimo: 

Fisica aplicada à Farmácia e à Biologia 
Botânica aplicada à Farmacia 
Bio-quimica 
Química Orgânica 
Microbiologia e Parasitologia 
Fisiologia e Farmacodinâmica 
Quimica analítica e quantitativa 
Farmacia galênica 
Farmácia quimica 
Toxicologia e Química Legal . 

Higiene » Deontogogia e Legislação farmaceg 
ticaº 

Curso de Especializacão 

Química bromatologica 
I ‘ v I . 

Farmac1a Pasteuriana e Opotecnica 
Quimica industrial farmaceutica. 

Art. 329 — O curso de Udontologia compreenderá, três séiries, e as se 

guintes disciplinas5-no minimo: 

Anatomia e Embriologia 
Histologia normal e patologica 
Fisiologia » 

Microbiologia e Parasitologia 
Patologia geral e Terapêutica aplicada 
Metaiàngía e Química aplicadas 
Técnica Odontologica 
Clínica Odontologica 
Prótese dentária 
Higiene, deontologia e odontologia legal 
Ortodôntia e Odontopediatria 
Cirurgia e Prótese buco—facial 

.ÇJELÉQ ,de. Esp aº ializagãe 
Radiologia aplicada 

. o o l c o o . o . 

_Art. 339 - O curso de Veterinária, compreenderá, quatro séries, e as 

seguintes disciplinas no mínimo: 
Bioquimica _ 

,Anatomia descritiva e topográfica dos a— 

imais domésticos 
arasitologia 

Histologia e Embriologia 
Fisiologia 
Patolºgia Geral



O Curso de Engenhar a < 

cinco séries eses seguintes 

£mun010g13 
. Hui-,” 5,151,q UÉfrlebà.É,C» dm

~ ca 
Llrurrlca e C'rgrgía “ _erimental 

ª grimais do»
~ Técnica 

“Agrostolo ogia, tºrtdcºo 
mésticas 
C113 1103 ;ropedeytica rédico 011130103 
Doenças ínfectuosas e p311331t511as 
Zootécní.ca especial, 3xt3110r e raças de 
8-. 3.111113 i.: 
Clínica médica 
Fãrmacologíaº Terapêutica 3 Arte de formu— 

lar. 

~~ ~~ 

-tologia 
cirurgica 3 nwflt31W’.3— PoflopatO» ~~ 

~~ 

ria Cívila cumprcendorá íníro9 cinco 5 O '4

4 

~~ 
~~~ 

G600t11, analíticª F pgoãàtíva 
Gui culo infíriteL 3 cálculo vecto 11311 
G30m3tria deícrítlva 
Estatistin‘ e cáuculo numérico 
Mecânica ' ªlªhsl 
Física ºeL 

» Cv bj 
. ’ 

Química _
' 

Tineralog 
Desenho 
Lecânica ayli ada 3 ªºcv1“-s hidráulicas 
Resistencia cos mãteriais 
Topografia 
Astronomía 03 canjo 3 geodesía . 

Quíwica aglícada 
Flectrotécníca 
WÍDJC' t/C““'ã 
Late“ 31< e técnicas d3 COP trucão 3 ftflv 
deçõ€$ 
ES ta bilifad e5das 
Hidráulica geral ( 
stradas de ferro 
conom'a “ªlítíca 

~ ~ ~ ~

~ ~~ 
ArqrvtotlT 3 1rb3n11.0 
San cento 
Grandeg estrutuâesº

~ 
AinaSL compreenderá 

ôªªt7711Y7ª no míníwáL 

~~ 
Georetri ana Ética 3 ;rojc+iva 
Cálcialo irLf fitegiral & cáÍcM 0 vector jal 
Geonetlía deçcrjtim“ 
“_tuflgolCS geral e cálculo numérico 
Pecfnica ~~~ ~ Níne*alogLe 3 geologia“ 
Desenho 
Lecânica a;L caja ª,“5qL,nas híofárlícas 
Reeístencía dos 231311315 
Construcão civ7ll 
n .ª ' íopograila 

_, L....» J "».“ __ «



10. 

Iineralogia 
“Físico—química e eletroquímicas 
Metarlugia geral tratamento dos minerais, 
e cómbustiVeis e matal_ografia 
Eletrotécnica 
Tfecânica técnica 
Física tecnica 
Hidráulica geral e aplicada 
Geologia geral e petrologia 
Química analítica 
Economia politica e finanças 
Organização de trabalho 
Geradores de vapar e motoresiérmicos 
Geologia estratigréficas9 paleontologia e 
metalogenia 
Siderurgia 
Metarlugia especia ligada 
ProspeCCão geofisica e exploração de minas 
Higiene aplicada ãe engenharia. 

, O curso de Engenha aria Eletrotécnica, compre— ““ª”." cinco series, e as seguintes disciplinas no mínimo: 

Geometria analítica e projetiva 
Calculo infinitesimal e calculo vectorial 
Geometria descritiva 
Estatistica geral e cálculo numérico 
Mecânica racional 
Física geral e experimental 
Química geral e inorgânica 
Mineralogia e geologia 
Desenho 
Meêâmica aplicada e máquinas hidraulic"ª 
Resistencia dos materiais 
Quimica ain licada 
Topografia 
Maquinas eletricas 
M.ater1.a;1s e tecnicas da construção e fun— 
dações 
Estabilidade das construções 
Hidraulica geral e aplicada 
Producão e transmissão de energia eletrica 
Medidas eletricas e Wagreticc 
Economia Política e finanças 
Mecanica técnica 
Fisica técnica 
Aplicação industrial de eletricidade 
Organização dortrabalho 
Geradores de vapor e motores térmicos 
Higiene aplicada a engenharia 
Telecomunicação 

O curso de Énegenharua líecanica,c onprecnd; 
“ªnao series, o as seguintes disciplinas no minimo: 

Geometria analítica e projetiva 
Calmulo infenitesimal e calcu_lo vectorial 
Geometria descritiva 
Estatistioa geral e cálculo numérico 
Mecanica racional 
Física geral e experimental 
Químiêa geral e inorganica 
Mineralogia e geologia 
Desenho 
Mecânica aplicada e maquinas hidraulicas 
Resistencia-dos materias 
Química aplicada 
Materiais e técnicas da construção e funêãax 
ções



ll. 
Hidraulica geral e aplicada 
Eletrotécnica 
Física técnica 
Mecânica técnica 
Economia política e finanças 
Estabilidade das construções 
Organização do trabalho , 

Ge1 adores de vaoor e motores térmicos 
HL iene aplicada à en _ehharia 
líetarlugia 
Instalações industriais mec anicc.s 
Projeto de desenho de maquinas 
Construção de maquinas 
Tecnologia das industrias 

O curso de Engenharia Quimica, compreenderá 
-Uinco séries, e as seguintes disiciplinas no mínimo: 

.Geometria analítica e projetiva 
Cámêulo infinitesimal e calculo vectorial 
Geometria descritiva 
statisticas geral e cálculo numérico 

Mecânica racional 
FL ica geral e experimental 
Química geral e inorgânica 
Mineralogia e geologia 
Desenho 
M.ecânica aplicada e maquinas hidraulicas 
Construcao civil - 

Resistencia dos materiais 
Ge1 adores de vapor e motores térmicos 
Eletrotécnica 
Higiene aplicada à engenharia 
Economia politica e finanças 
Organizacã o do tra oalho 
Quimica analítica qualitativa 
Quínica analítica gLCntfiMWvn 
Fisico—quimica e GletTO—”Ul“ ca 
Química Orgariczº 
Tecnolo ia das fe me entações 
Fisica técni% 
Tecnol% ia das industrias químicas or ganicas 
Tecnologia das industrias quirices inor— 
ganicas 

,L_; O curso de Engenharia Naval, compreenderá cinco 
séries e as seguintes disciplinas no minimo: 

Geometria analítica e projetiva 
Calculo infinitesimal e calculo vectorial 
Geometria d% critiva ' 

Estatisticas geral e calculo numerico 
“ecanica racional 

Física geral e experimental 
Química geral e inorganica 
Mineralogia e geologia 
Desenho

, 

Mecânica a3Wl c: da e faquines hidraulicas 
Resistencias dos ratcri:s

_ Aplicação da eletricideª e à construção Naval 
Quíricã aplicada 
Física técnica 
Hidraulica geral e a'- 

J: licada
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EconOmia politica e finanças 
Organização do Trabalho 
Geradores de vapor e motores térmicos 
Mecanica técnica 
Metarlugia 
_Arquitetura Naval 
Construções navais mercantis 
Construções navais militares 
Projetoªe desenho de máquinas marítimas 
Construção de máquinas marítimas 
Navegação maritima 
Aeronáutica .

ª 

Construção de caldeiras marítimas 
Construção civil 
Higiene aplicada à engenharia 

c o o o a o . o 

' 
O curso de Engenharia de Aeronáutica,càmprg 

enderá cinco series, e as seguintes disciplinas no mínimo: 

«:.

7 e n 
A e vI x;.

x

O

n 

Geometria analítica e projetiva 
Calculo infinitesimam e calculo vectorial 
Geometria descritiva 
Estatistica geral e calculo numérico 
Mecânica racional 
Física geral e experimental 
Quimica geral e inorgânica 
Mineralogia e geologia 
Desenho 
Mecânica aplicada 
Resistencia dos E 
química aplicada 
gisica técnica 

Qnstrução civil 
Geradores de vapor e motores termicos 
Tecnologia dos materiais aeronáuticos 
Metarlugia 
iotores de aviação 

Motores de combustão e explosão 
Automoveis 
Mecânica dos fluidos 
Mecânica técnica 
Mecânica de aviação 
Calculo de peças aeronáuticas 
bonstruça'o aeronauticas 
Navegação aérea 
Mecânica dos flutuadores 
Combustiveis e lubrificantes de aviação 
Organização do trabalho 
Economia politica e finanças 
Higiene aplicada à engenharia 
Aplicação da eletricidade ã aeronautica 

C;
1 e a _ 

aterias 
m'< ines hidraulicas 

<.- n : e :— c- 
a . e 

a. .-. 

'; '; '.) ') '] 

curso de Engenharia Industrial Metalúrgi— 

ca compreenderá cinco séries e as seguintes disciplinas no mínimo: 

Geometria analítica e projetiva 
Calculo infinitesimal e calculo vectorial 
Geometria descritiva 
Estatistica Geral e Calculo numérico 
Mecanica raciônaâl 
Física geral e experimental 
Química geral e inôrganica 
.Mineralogia e geologia 
Desenho
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rlcpografia 
Desenho técnico 
Mecânica aplicada - Bombas e motores 
hidr aulicos 
Resistencia de materias 
Química analítica 
Grafo estáticài 
'atcriais de construção — Tecnologia e 

processos gerais de constrtção 
Qui*3ct—i161co e eletro quimica 
Terrodinamicn e motores termicos 
OrW nizac501’;5s industrias — Contabili— 
dade iIéblica e industrial — Direito.Ad— 

minis etrztivo — Legislação Fisica Idustri 
al 
T'et'ªrlt ia com deser volvimw nto da side— 
rurgie

A 

O curso de Geografia compreende tres séries 
e as seguintes disciplinas, no mínimo: 

Topografia 
Geodésia elementar — astronond 15 de campo 
Geologia econômica e Noções de retarlugia 
Estatistica — Econômia politica e finan— 
gas 
Organização das industrias - Contabilidâ 
de pública e industrial - Direito Admi — 

nistrativo e Legislação 
Foto— topografia — Tecnico cadastral e 
cartografia 
Desenho a mão livre 
Desenho técnico Q 0 arte relativa 5 desenho 
torográfico e cartografico) 
Lateratic: geral 
Física 
Quírticq 
Químicaa nalitica 
Botânica sistemática 
Zooligia sistematica 
Geografia ( Fisica, politica e econômica) 
Metereologia e Climatologia. 

. O curso de Arquitetura compreenderá cinco 
séries e as seguintes disciplinas: 

Desenho artistico 
História da arte 
Geometria deecritiva 

.Arquitetura analítica 
atemática superior 

modelagem 
Mecânica racional 
Sorbra e persy ectiva 
Teoria da Armuitrttr 
Laterieie do constrie:o 
Conçosicõcs de arquitetura 
Arte decorativa 
FÍFiCS e“7iceªª



. 

iu. 

Resistencia de materiais 
Legislação — Économia politica 
Arquitetura no Brasil 
Concreto armado 
Higiene da habitação 
Gr éandos comp. do arquitetura 
Orªaniªarao do trabalho 
LeEisla 
Lrbou1sro — Arquitetura paisagista. 

' 
O curso do Agronomia corçç reenderá no mínimo 

quatro séries e as seguintes disciplinas: ' 

,matica: geometria, analítica o cal_ 
;

. 

Fisica agricolae 
Q11mica analítica; . , 

Botânica agricola, anatomia, fisiologia 
e Sistenítica, 
Zoologia agricola: zoologia geral, ana- 
tomia e fisiologia dos animais domesti— 
cos: 
Desenho do agvadas, perspectivas o sow- 
bras; ' Trabalhos práticos do agricultura 

' * Mecânica agricolas máquinas9 e motores 
agricolas 
Geologia agricola: geolog agzricola, 
mineralogia e ºfªrolovlag 
Entomologia agricol : o parasitoligia a— 

gricolag 
suinica" organica e tecnolog ia rural; 
Trabalhos rr€ticos de hortictltvra e 5 ; ricultura 
Enconhªri“ rural: topogra ian hidrauli— 
ca a ricmlae COLStTLCOLÉ rurais, desenio 
tq;: ovráf1co, de astra e de construções 
I‘LEI‘P lSi‘. 
Fitopatologia G microbiologia a"“icol*ºº 
Agricultura ge & o genética vegeta l; 
Quirice Cfritola.

& 

Zootecniatzevterior o raças, zootecnia 
geral e genetic: animal; 
Horticultura e silv1c11lt11r a; 
Zootecnia ospoc 1ml1zqd”=' creação, alineª 
tação e higiene. » 

***************
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0 curso de engenheiro urb3níst3 compreenderá cinco 
séries e as seguintes disc1p11n55,no mínimor 

Geometria analítica e projetiva 
Cálculo iriiriteSi" 1 e cálculo vectorial 
Georetcia oescritiva 
Estatística geral e 51m1lo numérico 
Mecânica rí-cional 
Física gera 1 e evveri*ental 
Quíwice geral e 1nor35-1ca 
Mineralogia e geologia 
Deeenho 
Topografia 
Teori3 e prática dos pianoe de cidade 
Evolvefo Urhena [rhªno“o“i“ — Estatística — Bocrnentecão ur 
benista . A

' 

Técnicas 5n' tãria urbana — Servicos de utili 
dede puoiice 
Organização social de cidade 
Arquitetura peis egista - 

Foto—togogfsfia — Iécn1ca - caãeetrel — certº 
grafia 

D:... III: 17.. 

Art. Para o ingreseo er ectehelecinento de esnino sugerior se exi— 

girá: a) curso secundário confiei 03 b) cpfOV8C«O en concurso de tab; 
litâçâo; c) prova de identidade90e seniõade, de idoneideªe moral. 

, Paraerefo lº - ªnualmente o Conselho Técnico—Ad- 
minis tretivo ou Jeccrtonent l, fix3rã o nUI- ero de 3335 na priceire 
:érie, a ser preenchido re'“3nte o concurso de habilitação entr or 

nãice tos Ã natricula.
_ 

Paragrafio aº W— A e313enc1a do ii em 3 déIte‘arti— 
go poderá ser substituida pelo de outro curso nos cecoe dctcrrinadom 
em lei federalº 
Art. Do concurso de hah1t1+anao cons crão Pºt,Tl 3 incluidas no 

ultimo ano do curso secundário9 e consistirá em provas encritasº foral 
ou prática, hos ternos dos resyectivo reginento.

' 

Art. 
: 

As transferencias de alunos de un poro ortro ecieoelecirerto 
de ensino superior 5 FCTãO concedidas revendo V3339 e radiante a a re~ 
sentação,'juntenente com o requeriwento, do reeyectivo hictórico esco— 

ler. Não serão aceitas transferenciae pare a 130 e a uit1ra série, eª 
ceto nos casos pre“istos en lei, nem ie Faculded-s ou Escoicà ce Iotfire 

royimas salvo motivo r levante 3 critério oo Con e io _ácnico—âdmi ') M

1

e 

nistrativo ou Dérertarenta 
Art. Terão ratricule gratuita, e deejenãe de jagece, 
Faculdades e Fsccies oficieis, oº € urº— :ec nrcciªª 
houverem revelaªo notível aptiãão no concrrso de Raul 
erãres concecrtivosº 

girªªrºfo único — Er Talent 
173 eibvercioreõoº o roder uriico eªtitrlorn 33 cdndicõee e .3 lini ') i . ..“



l6. 
tes em que deram conceder os favores previstos nêste artigo, e em prº 
porção ao auxilio dado. 

H: D Art. A promoção nas varies séries er-se—a após a prestação de duas 

provas parciais e doe exeres finais, seado obrigatória a frequercia 
às aulas e trabalhos eccolares, inclusive os de ordem prática. 

Pªráerafo único« O aluno que não tiver 50% da frg 
quencia, só poderá prestar everes em segunda época 

Art, .As notes serão graduadas de zero a dez, sendo de aprovação a 

nota cinco. 
O aluno que obtiver nas provas parciais média ciª 

co ficará desrensado de prova escrita final. Considerar-se—ão repro— 

_vados os que nas provas parciais tiverem média inferior a tres. Os e— 

Xâmes de segunda epoca, serão serçre completos. 
.Art. Dar—seia a promocao com dependencia aos estudantes aprovados 

em uma ou duas disciplinas, no rárimo, obrigados porém a fazer er pri 
meira época, antes dos outros âªâFGS, os de sua dependenoia, sem cuja 
aprovação não poderão submeterese às derais provas.

, 

Art.. Em nenhuma hipotese haverá dispensa de provas e exares, exigiª 
dos por esta lei. 

Disroaigogs a; AIS 

Art. As Universidades, Escolas ov Faculdades naõ usarão denotinaçdes 
que estabeleçam confusão cor ihstituições congêneres prcesistentea, 
Art. Os estabelecirentos isolados de ensino superior não pertencente 
& ressôa de Direito público interno, incliirão no more a designação de 

"Livre". 
_Art. Os alunos de cada estabelecimento de ensino superior elegerão 
o seu Diretório.Acadêmico, que sera o órgão representativo do corpo “ig 
cente nas relações com as autoridades escolares. 

DISPOSIÇDRS TRAFSITÓHIAS 

Art. Ã atual Universidade Rural do Ministerio da Agricultura, não se 

aplica o artigo 59 desta lei, 

o o ª.. a a. ' n r o ., , , 
» 

x— r n 
z l *******à*à*â*à***à******$#*%****
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, 
GABiNETE DO MJNISTRO 
F n “ARIA Njº 00205, DE 3 DE 

ABRIL DE 1947 

Institui a Omissão de Estudos 
das Diretrizes e'Bascs da Educa— 
ção. 

, 

O Ministro de Estado, da Educação 
ge Saúde, considerando que & Consti- 
tuição da República, em seu art. 5.º, 
inciso XV, letra d, dispõe que à União 

lcompete legislar sobre diretrizes e ba- 
ses da educação nacional; 

( Considerando que o cumprimento 
dessa determinação constitucional de- 
verá ter por objetivo a formulação eg- 
plícita de uma política de educaçao 
em consonância com os principios de- 
mocráticos vigentes, e a “consequente 
reestruturação do aparelhamento tec— 

nico e administrativo do Ministerio da: 
Educação e Saúde; 

Considerando que a êste Ministério 
cabe o dever de realizar m estudos que 
possam servir de base ao traballio le- 
gislativo sôbre a matéria, ºs quais de- 
vem ter a. audiência e a cooperaçao de 

elementos representativos do pensa- 
mento pedagógico do pais, 

Resolve: 
Art. 1.º Fica instituída, no Depar- 

tamento Nacional de Educação. 9 Co- 
missão de Estudos das Diretrizes e 

Bases da Educação. 

Art. 2.º A Comissão de Estudos das 
Diretrizes e Bases da Educação tera 
por fim reunir e sistematizar, no mais 
breve prazo, os elementos de estudo 
que possam interessar a elaboração de 
um ante projeto de lei organica da 
educação nacional, na conforrm-dade 
do art. 5.0, inciso XV, let-ra d, da Cons- 
tituição da República. , _ , 

Art. 3.º Será a Comissao constitui- 
da de quinze membros designados pelo 
Ministro da Educação e Saude,. entre 
especialistas em assuntos educacionais, 
e de forma a que representem_tanto os 
diversos ramos e graus de ensmo como 
entidades devotadas ao seu desenvol— 

vxrxgªtªiº A Comissão funcionará. gon- 
junta, e em três subcomissoes, de apoc 
membros cada uma, em que se dm— 

dirã, para o estudo das questoes de 
organização geral e administracao do 

. ensino primário, do ensino medio e do 
' )nsino superior,. respectivamente. 

“. r .‘ _w' ; 

Art. 5.0 Aos trabalhos da Comissão 
presidirá o Diretor Geral do Departa- 
mento Nacional de Educação. e, aos 
das suboomissões, três vice-presiden- 
tes, designados pelo Ministro.. 

§ 1.0 O Diretor do Instituto Nacio- 
nal de Estudos Pedagógicos será o sz— 
cretárío geral da Comissão. 

§ 2.° Funcionarão junto à Comissão, 
como assessores técnicos, além de ou— 

dos pelo Ministro, os diretores dos 
orgãos técnicos do Ministério, os do 
Colégio Pedro II, internato'e externa— 
to e representantes dos sindicatos de 
professores e de “estabelecimentos de 
ensino. 

Art. 6.° Quando fôr julgado opor— 
tuno, dar-se—ão por encerrados os tra- 
balhos das subcomislsões, passando, 
então os três vice-presidentes a reu— 
nir—se, sob a presidência do Presidente 
da Comissão, para exa-me do vencido e 

elaboração do relatório final a ser 
apreciado pelo plenário. Um dos vice- 
presidentes sera designado relator ge- 
ral, pelo Presidente da Comissão. 

Art. '7.“ No decurso dos trabalhos, 
sempre que fôr conveniente, a juízo 
dos respectivos vice-presidentes ou do 
Presidente da Comissão, as sudo—comis- 
sões poderão realizar atividades con- 
juntas. - 

Art. 8.º Aos trabalhos da Comissão 
nrestarão todos os órgãos técnicos do 
Ministério da Eduéação e Saúde a 
necessária assistência. 

' Art. 9.() Os membros de. Comissão 
servirão, a titulo gratuito, sendo o seu 
trabalho considerado de natureza re- 
levante; aos membros não residentes 
no Rio de Janeiro serão dispensados. 
no entanto, facilidades para as despe- 

ta! Federal. pelo prazo dos trabalhos. 
_Rio de Janeiro. 3 de abril de 1947. 

—— Clemente [Mariani . 

PORTARIA N.º 00296. DE 3 DE 
ABRIL DE 19-17 

Designa membro para o Conse- 
Zho Técnico-Administrativo' da 
Faculdade de Direito do Ceará. 

O Ministro deEstado da Educação e 
.-Saúde, de acôrdo com o art. 29 do De.- 

cr-eto niº 19.851, de 11 de abril de 1931, 

* ‘ 

tros especialistas, que forem designa-— 

sas de viagem e manutenção na (“fani—w

~ 
(PORTARIA N.° 208, DE 3 DE ABRIL“ 
' 

DE 1947 

Designa vice-presidente das sub- 
comissões da Comissão de Estu— 

, 
das das Diretrizes e Bases da 
Educação. 

o Ministro de Estado da Educação 
,e Saúde resolve, nos termos da Por- 
itaria, n." 205. desta, data, designar 
. . . . v1ce—presxdentes das subcormssões de 
organização e administração de en- 
smo primário, de ensino médio e de 
ensino superior, da, Comissão de Ese 

' 

tudos das Diretrizes e Bases da Edn— 
ªcação, respectivamente, Os Professo- 

res Antônio Ferreira, de Almeida. Jú- 
nior. Fernando de Azevedo e Pedro 
Calmon Monizr de Bittencourt. 
' Rio de Janeiro, 3 de abril cie-3, 

—- Clemente Mariani. gis-51. 

PORTARIA N.º 209, DE 3 DE [133% 
DE 1947 ' " 

., 
Designa membros da Comissão 

de Estudos das DiretsíeesªªewBa-e 
ses da, Educação.

~
l 

4.

~ 
'lªifíf 

O Ministro de Estado da Educaçâ'fi 
e Saúde, tendo em vista o que disá 
põe .a Portaria n.º 205, desta data. re- 
solve designar os membros da Comis— 
são de Estudos das Diretrizes e Ba— 
ses »da Educacão. na seguinte confor- 
midade: Professôres Antônio Fermi-. 
ra de Almeida Júnior. Antônio Car— 
neiroriueão e Celso Kelly, e Drs. Má— 
rio Augusto Teixeira de Freitas e 
José Getúlio Frota Pessoa, os quais 
servirão na subcomissão de organiza— 
ção geral e administração de ensino 
primário; _Professôres Fernando de 
Azevedo, Alceu Amoroso Lima, Maria 
Junqueira Schmidt, Joaquim Faria. 
Góis e Dr. Artur Tôrres Filho. os 
quais servirão na Subcomissão de or- 
ganização geral e administração 
Ensino médio; Professores Pedro Cal- 
mon Muniz de Bittencourt, Levi Fer- 
nandes Carneiro. Cesário de Andra— 
de, Mário Paulo de Brito e Padre 
Leonel Franca, os quais servirão na 
subcomissão de organização geral e, 
administração do ensino superior. 

-— Clemente Mariani . 

,“ii— _' 
- 

e , 

lªw. LOG Jail-1‘11]. 

L- 

:;
l 

doª—v. 

Rio de Janeiro, 3 de, abril de 1947.
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xnntcaçâo 
(Dr. Almsxda Júnior) 

SESSÃO PIENÃRIA DE 30h35; 

A Comissão de diretrizes e bases reunida em sea. 
'são plenária, resolve fixar os seguintes pontos praliminares; 

1!) que a sua tarefa essencial consiste.em elabo— 

rar um ante—projeto para as diretrizes e bases da edúcàçãc naciºnal, 
entsndidss estas como sendo as restrições legais que. além dos pre—' 

ceitos constituciºnais vigentes, limitarão a autonomia dos Estados 

e do Distrito Federal e a legislação ordinéria_da prôpría União, na 

organização dás respectivos sistemas de ensino; 

29) que essas diretrizes e bases independem das- 

condiçoes de capacidade para o exercício das profissões tecnico—ci— 

entírícss e liberais. candigfies que, segundo entende a Comissão. de 

vem ser objeto de lei a parte._a qual regulara tambem o processo pª 
ra verificar—lhes o preenchimento; 

5!) que constitui igualmente assuntº para lei es— 

pecial & organ&zaçao do sistema federal de ensina. de que trata o 

art» 170 da Cºnstitutçao. sistema Que, nºs termos do parªgrato unl— 

co do referido artigº. tara carater supletivº; 

4“) que. devendo decorrer, neeessiriamsnte. da au 

toncmia dos sistemâs educative: estaduais, a transferência, para os 

. Estadºs. de atribuiqães que pressntemente cabem a união, sara indie 

pensâVel ainda um ante—proj'c to de dispc siqões transitôrlss. para dia 

cíplínar a forma e o titio dessa transferência.- 

HI/ 

_ ª"'r.'m,"f>v : *-
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REGIMENTO INTERNO 

- A Comissão designada pelo sr. Ministro da Educa- 
çao para elaborar um ente—projeto contendo as diretrizes e bases 
de educacao nacional, previstas no art. 59, n. XV, alínea "d" da 
Constituição Federal, estabelece o seguinte Regimento Interno: 

_ ' . N . 
# lº. Havere reunloes plenárlas e reuniões das sub- 

comíssges, convocadas e presididas, aquelas, pelo presidente da 
Comissao, e estas pelos respectivos vice—presidentes. 

, º. Na falta do presidente, a substituição se fe 
ra na seguinte ordem: a pelo vice—pre51dente do ensino su eriafi 
b) pelo vice—presidente de ens1no medio; o) pelo vice—pres dente' 
do ensino primario. ” 

, 59. Em cada sub—comissão, o respectivo vice-pgs- 
sidente sera substituído pelo membro mais idoso de sub—comissao. 

, nº. Haverá uma ata de cada reunião, servindo de 
secretarias para isso designadosº 

9. Para que as reuniões se realizem, exige-se a 
presença da maioria. 

."ª ' o 

_ 9. Nes reunloes plenargas tretar-se-ãzua) das 
questoes gerais, comuns a toda aNComissao; b) das questoes pecu- 
liares a cada uma daswsub-comíssoes, desde que ja debatidas por 
estas; c) de elaboraçag final do ante-projeto a ser submetido ao 
Sr. Ministro da Educaçao. 

.pt ) 
79. Cada reunlao constava de três partes: lº) ex 

pedgentei 29) ordem do dia; 59) epresentaçso de propostas e índT 
caçoes sobre materia extranha a ordem do día. 

89. Os discursos e explanações terão duração li- 
mitada, a juízo do presidente. Os apartes reduzir—se—ao ao mlni— 
mo. 

9. As propostas, emendas, Substitutivos, indicª 
cães ou moções serão apresentados por escrito e assinadas. 

) _ ; 
109. So se cons1derara aprovada a matéria que ti- 

ver a seu favor maioria absoluta de votos. 
llº. As razões dos votos vencidos âgderão, a jui- 

zo dos respectivoswautores, ser encaminhadas, na tegra, eo Sr. 
Ministro da Educaçaoº 

HL

~



EBE.S. - INSTITUTO E CXOLQL DE ESTUJOS ÉEDAGÓGIGOS 

EDUCAÇÃO: dedos da Mensagem Presidencial &31947 

1, Israenucío 

Nao menos importante que o problema econômico—financei 
ro é o da educação, a que, em minhas manifestacoes de candidato , 
reconheci aquêle primacial relêvo que o torna em preocupaçao cons 
tante do meu govêrno. 

Cinquenta e cinco por cento da populacao de maiºres de 
18 anos carecem dos benefícios da alfabetização. Dois milhoes e 

trezentas mil crianças, em idade escolar, nao dispoem de matricu— 
las, enquanto as esooM s existentes, por fs 1m de adequado apare— 
lhamento, ou por não se poderem subtrair & determinadas condiçoes 
do meio social, —— não consesz uem fixar, senão por um período<h to 
do insuficiente, uma parte insi iPnificante dos que necessite m de a 
prender. 

O ensino de Prau médio apresente—se destituído de fls— 
xibilidede, desempenhando mal, tanto em quantidade como em quali— 
dado, o objetivo —— a que se deveria propor, —— de finalidade em 

si, e não apenas de preparo para a continuação de cursos superio— 
res, Estes, embora em progressivo aperfeiçoa.me nto, ainda sao en— 

oe.ra dos, por uma gre nde pírte da sociedade, nao como instrun:.ento 
de hebilitacao e de cultura, mas como esté'io necessário à obten— 
çao de diplomas, destinados a facilit er oportunidades desiguak;na 
luta pela vida. 

Impoe— se tornar zac is democrática a educação e atrav és 
dela, o próprio País. O problema, pores, cresce de gravidade pc; 
que, se, comotecnicamcnte e reconhecido, nenhuma obra educativa 
conscienciosa e eficiente pode ser realizada senão de cima para 
bair o, isto e, prepara undo os mestres para que êstes preparem os 
educandos —- por outro lac.o não se pode menos sprezar os dirQIksdas 
geracoes atue is de recobcr o máx imo de educacao que lhes possamos 
ministrar, sob pena de, entregues à própria ignorância, se conver 
terem em jazidas ineSeotáveis, nas quais, valendo—se de esmdg de 
semi— alfabetização, as propªfªndus faceis Q po rturbadorcs ir5ogro 
curar o elemento politico pass ivo, com ajuda do qual submeteraoam 
nossas instituiçoes a url combzte os da vez mais violento Q fanati— 
zado. 

O problema tere o s r atac: do pc les duas oftremidades 
estimulando—se o florescimento das instituiçoes uniVQrsitiQs , 
sob o re zfime de autonomia, embooe apoiadas financei: emonte, de ma 

neira substancia , pc lo Toda-r Público, —- e mzrchando—se ao encon 
tro das necessidades populares de ensino primnrio, com 13 .rgo pro- 
grama custeado pelo Fundo Nocioncl do EducQQQo. 

Uma piomissora xpe rionªia foi iniciada, a5ora, com e 
criada .o de univ rsidod s re1ions is. Entretanto, pora que 8km pos 

em realizar sua intrc nsferivel missão, de unific Qdoras da oultu 
rs e do pensamento na cional, é necessario que, par do desenvol— 
vimento dos recursos de investigue: o, e da elovsçao cada vez mehr



do & u nível do &nsino, soja-m propiciadas condigSas materiais que 
as tºrnem centres de atracao & fix&c:o da juvantaãa estudios n: .s 

uêiObS que intontam Ssrvir. 

Sc m discrimina» , aqu1,a§ providências dçstinaáasa ${L 
dar a nossa dívida &;ra com a geraçao a.tuél C as futures, écsqp 3 
ccntuar que so tum em mira conv rtgr o sistcma Bduaativa num ins- 
trumcnto do csclarcoimsnto do pova & dc proparaqão 95:1.8 prática 
da varas deira d&r.ocr&oi&. 3 misto: dur & cuaglhr¢61161r9 igualda 
de da aportunida de, a comoçzr gala &nsing prim,riº, extensive aos 
adultos, tanto mais quanta nossa. po5ulLo &scelír vam &91 ssontan 

rão nos últimos tempos pr& r&s: 1vo d clmnio. 

”Assim como dçntro dc poucos anos n&Varcmas dc alcançar 
& 11quiáaç€o da nossa dlvid: ex orna, enviiemos esforços para que 

,se e xt1n3a, com o anflfrbatismo, a fonte malo: do nosso atraso. 

II.' PJOV 'ÉNJ AS ÉÍCÉÇâuxl 

a) Finalidade da política de educaçãº, 

Os problsmcs dc oducrq o morccer2 consider Q50 p:1 ivnnci 
A 'n' .L . al, poi; qua: ' eles s; “ch .m al:at“r3,33 1M; a s s posqlbllluz—— 

dss do cxi+o dª dcrflocr Cí“ em nosso .13, s&nc.o ocrto Qua a pr:.ti 
(&t Lc sens postal cos só nod: -r:º. &: r plan nzntb “lc nQ c qu ndo sc 'lnrç'r nunr opini5 & publiC“ consc1;nt & &scl raciã por sóli— 

c "”nwr liz:d dr. “due o.»ª 
Por rluíto qua tbnh .mos pronCido dur nt; as filtinxo 8 

anos, devemos :ccsnhcc r qu; o nosso sister; oàuc tivo Kinda está 
longs de ser, como devçr., poduroso instruments issegurfidor a; i- 
guclà de de oportunididcs. 

p r&lh manta & n: qu lid .ãc do seu sist&£i aduQ ti tão 
VO 5 que gs povos civiliz .dos &ncjntr: m o maQ nismo §cguro per: a Vfloria .o do u-u potDnci .1 har no & & su lntvwr“ & produt1v 
na vidi dcolct1v1d 

b) a&s párª 0 cx me dos problemas an educag7o 

Got',—j=ndo as m'is :,centss .doa do nosso crescimant o 
dc mor: 'fico com os do nosso movimento as ol .r, v&rí ºie m s que sô 
br&' ua: popul Q 0 tot .l &stimr dª., p r” 19M am cêrc'. de 46 mi—— 
lhoc-s e 700 mil h bit ntus, con+ nos con etº do 23 milhões @200 mil m; noras da' 15 rnos; ªssim, qu .s1 50% d& nossr. popul ç & esta, pelt suª. id" 5 01M 11 qu; _,st do at né "o sau di;' oito a um: oduc'ç o s 51: & construtiv , 

Oqu: os h bilitc, do futuro, & colí— bar r of1Clcntuv nta p':“ > prosp. 11d d & 3r ndoz do 1.13. 
85b10 fists "mplo funeo Óuhof“'*100 o quid _, .- . , ro do nossr s r; lid dos cultur is b adao tiv s &, inf , rc nh de & diminuta.



o) Ensino pri—Vscol r 

Dos cit dos 25 milho s 1 200 mil mVnQe do 14‘ nos‘pou co n.1s dV 10 milhões V 103 m11,\1st o n id do pré-oscol .r 'tV 
nos. Rudimont; r V inciªicntVu, o -p'.eh nc nto do nosso Sist. ,m oduo tivo p r” GSSÇ poriodo t .o delicªdo, m:s bª.alco, dV formrQ .o di moot 11d do inf nt11;cont nós ,m todo o País cºm 1.098 unid 

dos osc011s pró—prim. ri s 2,0,3 ó rgoi,1s5r s V 64. 502 n tricus- 1.3. Com à or: SVVn*V indusfri liz Q 0 do I is o o cgnscquontc &— f st m;.nto do 1 .r, d s r113 opor 'ri s, ª multiplic Q .9 d5 escºla mr .is a do jidins-do-inf.nc1 toIWn .—sc nVccssiâ do imporioso, princip lm .:,ntc nos -r'ns eVntros urb nos. 

d) Ensino prim'rio —— DVriciêncífs 

P". :: o ,rc do 5 111121513 0 800 mil cri ,uma antru os 7 
G ll €nos, id do m is ” roprl d pr & form Q 0 do h bites 1,4 \quisiq o dos tocnicrs fund a_nt is d oultur , dispomºs dV . .T 89.419 profo: sores pl imº'ríos ministrªndo casino cm 40. 255 unidª— 

dos oscol rc à cârcá áV V milhões c 500 mil lunos. Estes dr— 
dos, quo, primcirr vist. n o p rVVVm indie r um: síturç o mui— to d1s wf vor 'VVl, Vst 0 long .V dV correspondV 's ncc=1ssid d1s n,*is do noss*. popul .Q o oscol r V, o quo o ind. m is gr .vo, cus m um proresivo duelinio nos últimos cinco :nos. Assim, o tot: 1 do u nid dos escolªe, quo on 1942 oh=1n V1V.975,vcm nr du lmVntV diminuindo dV rna p r'. no, com um" roduQ7o no ultimo quinquoio do V.74Q unid .dos, f to CMStW7rnh’ VV 1 n11 o csciaVnto contínuocv popul* Q o om id dc Vscol r prim 'ri 

Fonomono id1ntico SV enªtr no mavímVnto do m .tricu— lts gm nível prim rio; êstV, QUV Vm 194—1 wtinriiu o tot.1 dV 3 milhoes, 547 mil V 642, vom dV cr1s11ndo, rnu' Im.,VÉV t5 '.cusr.r, Vm 1945, r. cifrr do 3 milh’écs, 295 mil V 291,1stac': com um di— minuiQ o dV 52.551 m- trícul s. ' 
& situ"Q7 o torn'— os1_ .indr n‘is gravo fo VVrificirrno s 

que do 5 milhoos, 295 mil o 291 cri'no's m tricul d s zm nass 3 cs 
col s prim .ri s om 1945, .pV n s 2 n::ilhãVs, 555 mil V 691 tivaro m 
umf. froquonci modi rV ul r c sõantV _l milh7 o, 52 2 mil 5 412 qº tiver .m 'prov 

Q o nos VA ,Vs do promoQ .o. 

Tom'ndo por brs, , froqh1noL ror.l dos 1§col e o n'" .o 
os dados insojuios dd m tricul , u muit .s sVs n 0 so positi-— 
V m, tomos qua QVrc dV 5 milhoVs V 500 mil futuros cid .d. os bra- 
silViros Vst7o priW .dos dos aVfícias do um Vscol rid d1 sísto— 
m 'tiC”. o rV lVf:'.dos o n 1f.b11:ismo ou o sa-"malf'tlsno, jog t mV ntV nos .nos m is propic1os f QL1ndiz.L1m dis tVonic s V lag 
tros fund m,nt is da cultur , isto V, uos 7 os 11 “nos. 

Vst /situ‘Q o v1rifio.dr. no import nto sotor do Vnsi— 
no primfrio Vm j nViro dV 1946. 

o) DitriZVs do Govcrno 

Em fácV disso, 1 nro obsu ntV =Ch’r-sc o ,nsino primª— 
rio sob r. “19 d dirct d_ s utorid cos Vst du is o municip is , procurou o G-OVVrno dr Uni7o movirsnt r sous sVrviQos, t lim dV dg



senvolvor um vigoroso combate a tão desoladora situação, valendo— 
se de todos os recursos-de que podia dispor. 

Ate o inicio do ano findo, 50% da estimst va. da taxa 
de Educaçao e Saude nao havia recebido smprêgo eSpec fico o erain 
corporada a Receita Geral da Uniao, de modo que o Fundo NEcional 
do Ensino Primario na da aufsrís dessa tags. Para corricír essa 
situaçao, foram expedid.os os “to necessarios, com o que dobrou o 
valor da referida taxa., ficando 75% da arrocad3.gao previs sta, des— 
tinada ao Fundo Nacional do Ensino Prinv rio, p .ra & amplisçao e 
m€lr oria do sistema escolar primario cm todo o Pals mediante con 
vênios por firmar ontro a Uniao o os Estados, 

Alâm disso, no proprio exercício transato, foi recupe- 
rsdaa para o Fundo Nacional do Ensino Primário, a dotação do 51 
milhoas do cruzeiros, com o fim do so dar inicio ídlºtO aos a— 
cord.os previstos pelo Convênio Nacional do Ensino Prím*rio. 

Ao orgao f dcral ori: ntador dos nroblrmss p dagogicos 
foi confiada & missao do selscionar os tinos mais apropria.dos a 
coonomicos d3- prédios escolares, para as zone s ruruís, : do dis- 
tribuir, *quitativamcnta, os novos recursos dispon veis ªntr“ as 
uni.dad s da F d ragao, m disnt acordos bilat -raí., 

Com ossa prim ira "tapa do trebllho plan jado, já os— 
tão pr: vistas p rto & 1.200 novas ;scolas rurais, das quais pou— 
co mais da motad: 3m construçao, _.tando algumas “m vine d: acabª 
monto. 

Dispondo já no corrªnt< ano & uma v rba & lhT mmh& s 
o 800 mil cruzoiros, o plano do Gov rno F d ral o do ampliar asma 
açao para & construçao do mªis 2 mil ;scolas : :st nd r sua agao 
suplr tiva tambom a criaçao do ho »sdolas normais para. a formação 
d” profns sôrvs rurais, inttgrados nas condíço s d3 vida. 3 nos pro 
blomzas ssps c ricos 3 imadiatos da s zonas m qu: so proc3s para sua 
atividad doc «nt — A falta d3- um_prof ssorado primario, r Grutas 
do cntr. as proprias popuL Qows rurais 3 pr'p .rado :sp:cialmont “ 

para :nfrontsr os problªmss do m 10, «r at hoj uma das mais 
graves lacunas do nosso sist ma * scolar primario 3 uma das princi 
pais causas do analfabªtismo qu: gras sa “m nos: 0 m io rura.l. 

Assim, muito d v mos “Sp rar d . 'mprª“ndim:nto do 
Gov rno F d rs -l, visto qu mais d h milho :s : 100 mil criangzs , :ntr: 7 r 11 anos, 5: acham localizada s n s zonas rurais, ond: o 
nosso síst ma rscolar t: m sido, at acui, d3 “soas ss pcnotragfio. 

Alím dsªsa atuaçao dir- ta da Unía ao, atravrs d: orgão & W statai , outra supl zm ntar . dfv ra.o s"r "x roídas por c rtas n tidad s para—oficiais, gomo o S rviço Social da Industria (SESI), 
o S rviço Social do Cºm rcio (SESC). 

) r- 
: A . f) Ensino svcundarlo —— Dpfícíãnclâs 

_ 
A dçsproporQTO ntr: o nos.so apar lhamxnto .soolar :es 

cxigrncías srmpr: crrs o: ntxs do nosso d:s-nvolvim<nto d mografico 
an scrntua : agrava a módidª qu: subimos n3 scala das idsdrs 
dos respªctivos grmus d= fnsino. 

Tamos atualmºntª'no pais mais d 7 milhã's 3 200 mil a 
dolºscªntfs sntrc os 12 > 18 ªnos —— m i.dad", portanto, d rocª:



bor'oducação do ssgundo gran. A tondância univorsal do nossos Qi 
as c ostendªr ªs oportunidades :ducativas do 5*gundo grau aos—adº 
loscontcs do todas as camadas sociais, a fim do flªvar o padraoqg 
dio du cultura grral das populagoos & prrmítir uma habilitaçaoqmg 
fissional mais condizcnto com as novas tccnicas do trabalho. 

Entretanto, t‘ nosso aparelhamento dc nducagão socunQâ 

ria ainda_so acha estruturado nos v lhos moldes do um ensino clas 
sico, rigigo o uniforms, que lnr told: as possibilidadrs dc faciÍ 
add tação as novas rsalidados sociais. Mcsmo quantitativamonvscg 
ta ele incapacitado do so tornar a ascola das grandes massas ado— 

lcsccnt s, em contiguagao a obra do lastrsugao da cultura realizª 
da pcla escola'prímaria, Apesar disso, w aocntuada_a procura das 

escolas secundárias, ambiente natural para a expansao o o onriqgg 
cimvnto da personslidaôo: assim, enquanto, sm 1932, ss rºgistra— 
vam,’apcnas; 56.208 matrículas nos nstsbmlrcimontos do rnsino sg 
cundario do todo o País, om 19h5 assa matricula asc ndio a ..._., 
215.520 & fm l9h6 ultrapassou 260 mil. 

_ 'Mas, para atondormos s :85” crfscvntª dºSAjo dosnduca— 

gao socundaria por partª do nossos Wd01“867nt78, dispomos unica—— 

monto dº 15.80h pro nssôrrs, distribuídos por uma rwdr escolar qi 
minuta o do rcduzid ssima capacidado. As nossas 1.185 oscolas sg 
cundarias, om gªrsl daficiantwmrntf instaladªs e mal aparclhsdss, 
achem—So sup rlotndas cºm os 260 mil adolesccntrs matriculados om 

sous cursos.
' 

g) Dirstrizss do Gov3rno 

) . 

A.nossa radn oscolar aroundaria d7VPria scr polo mªnos 

duplicadª, bfm_como os nfotivos do szu corpº docentf, para podªr 
atondfr a crcscontw procura das novas gorngors. 

Entratanto, quas> T milhõºs do jov ns brasil íros &— 

chamrs; prumaturamont privados dr qualgucr inflªência aducatiVªl 
sistsmatica. Para corrigir rsss situaçao qu“, sobro roprrs rita r 
gravo injustiça social, significa d sp.;dício do vulto do potrncª 
al humane do nosso Pd 8, prtt nda o Govorno lavar avantº campanha 
inc ntivadora à(ss» n v 1 do ensino, para a qual pr cisara contar

A 
com o apoio o a colaboração do Congr98so Nacional. 

'Não bastará, porím, ampligrmos a rºdo de nossos asco-— 

las cundarias. Írra przcíso, tambitmª cstudar o baratoamcnto do 

Buss taxas df matr culo, & fim dc torna—ias mais acessivaís ao mg 
ihr num ro_possiv*l dv ndolcsc ntus do todas as camadas sociais_. 
A r alizagao dçstr imp rstivo d mocrdtico do olfiyada significação 
social, oxigira a atuaçãº docidíds dos Podor*s Publicos, tanto do 

forma direta, polo criação dª ginasios c colégios fodarais, como“ 

indiráta o subl‘tiva, mwdiantc convrnios com os poqºrfs ostaduais 
o mgnicipnis, bom como “ntidadªs portiCulsrªs. Alºm disso, gar— 

sr-a mistor rrajustnr as finfilidados d" nossªs ºscoles socandari- 
os o os sous programas as novas roalidddns sociais qu= :stnmos vi 
Vondo. Sªrª nccªssarío drrwlh s mªior amplitudri maiOr flªxibiií, 
dªdª o um sentido social mais comprzfnsivo " dinámico. Por Em» o 

urgªnts quª s; int*nsifiguc o prºpàro tocnieo # profiSsional. dos 
novos profsssor s s cundsrios, o quª jo S“ iniciou nas Faculdâdfe 
do Filosofia do País; urgª dotar mªtas instituig5:s dd mais amina 
rúcursog para as p‘squ183s mrtodologicss do ‘nsino socandariocn 
ra a pratica d1 onsíno t cnícamçnt dirigida. E do trabalho, coª



pçtªncia s dvdicgção_do profrssorudn s cundârío qur, vm última, a 

nulla», dopfndrra a ºxítn d: qunlqurr iniciatiVR dos Podarns Hªiª 
cos. 

KW Ensino agrícola 

_ “ No a tºr do ªnsínn agrícola, muito há quª fnz r, pois 
nao trm *lfi acom.anhado o grogr sen do Pn &, sªndo patngtf & nos— 
sa grandª drficimncia dº t onions ni agricultura * pfcuaria. 0 
nºsso trabalhadºr agrícola “ p cuarista chºgnu awpªnto dª saturn- 
gan na sua capacidad» de produçãº ºmpírícv. Tºrna—sc imp riGSO'gg 
rn a 200n0m§a nacional substituir gs Vílhns metodºs rotinªiros pg 
lwsanovvs tncnícas : pslr íntrcduçan KA larga seculo de recursos 
mccnnicos qua lhca ampli m & prºdutividadª o mºlhnrrm a qualidadf 
: consequsntomonte o valer vccnnmicc da produçaº. 

,. o pança de partídâ para ªsta rªdical transrnrmaçªo tº— 
ra de Bªr reassariamrnt: n “nsªnn ngrícola'gcn nrganizndn n apae 
rclhadn. urgrntm ntrndar-s< a sua ampliggnn a apvrfsignqmtnto 

‘quelitativo, dcsdr o sru grau'vlrmrntar at; o supªrinr. Og pri—— 
moiros assos nfstº s ntidn ja fºram dados’com a prcmulgagac da 
L31 Organics do Ensino Agrícºla a com a prºxima inaugugâçaº da U- 
niversidad; Rural ornatruide no km MT da rodºvia Rie—Sqo—Paulo, & 

qutl’dwv ru ester vm plªnª funcªonfmrntn cm ISLE. Pªra o trutªgnº 
to s;rio do Brcbltma qua sv impar mist r Sr faz uma ampla compo— 

:.» 

raçno da Uniao cam Estadºs, Municipíós a pfirticularfls. 

1) Ensino industrial 

No campo dn angina industriªl, tal ccnporag3c vªm sen- 
do obtidª pais dos 67 astnbrlacimfintns orientªdos pala Uniaº. ªnº 
nas 25 san frdªrnis, hHV"ndn 55 estaduais e os rcatnntos munici— 
pais ou privrdns. pss 1h.190 mªtrículas ªfrtuedªs no ann findo, 
5.590 cªrrªspnndvm.ns PSCªl'S tronícªs da União. 

Outrºs programas de ‘nsinfi industrial estªm atribuídºs 
a uma rntidnd* nficiosn, n Srrviçª Naciºnal dá Aprºndízagcm Indqg 
trial (SENAI), dnstinada a ºrganizºr'o administrar OSC”1&S dº a— 

prnndinagam nm tado n País, o qual ja possui 7 vstnbªlccimrntrss 
ºu cursns indApendrntrs, com um totªl dv 15.7 8 alunos. 

3) Ensino cnmrrcial

\ 
_ Analogamrnto, no sabºr do wnsinoflcnmsrcial, dosenvclvqr 

se uma açao fiscalizadora, por part» dn Gay rno, a cut sn Juntanmw 
as atividades da outrº ántídnd: ofícínsa jn cºnstitúídº, G'Swrvi— 
go Naciºnal dc Aprsndízag m Cnmnrcinl (SENAC). 

Parnlºlagºnt“ & ªs ªs ativídnd s n trndn em vístê º 15 
c ntívn dª ªnsinº cronicª ªgr Gºlª'T dº industrial, fºram fnítrs, 
nº inicia da anaªfindâ, ncgrdas com entidadg capacinlizadn nhgte- 
amrricana; por osscs grnVáníns, c ntribuirn anualmªntr n Gºvernº 
brasílciro com 10 mªlhºws da cruzhírºs pfr Botªr, o a mencimnada 
ontidade cºm 5 milhoes. A tais r cursos sº juntarfim ªs dºs Esta- 
dºs, quw, màdlantv acnrdcs parqíqis, s: rnquedrem nc planª garal 
prcvístà. Na pºrta agricmls jn ad ririn lh unidades da F dªrqção, 
prãtxndondf-sa, na priufira fuse, “ :sçàbclrcíâvnta dr'BO c3ntrns 
do treinamentº. Na parts industrial ja sr iniciaram Variªs cur-



3vrndr ns n: -1h3r3s ªlunºs «: guír p rª 'e Estadºs Unid 3, rn 3e d 
rar cursos de especializrg33, inclusivº 38 dª rrr3n.g33de pr: 
rª-

! 
p t 
TBS 

(m 
wcwm t"

A ,. 

Assim, rºcbnhºcênôª setºr : P is cá um etªgí: prêlímt 
nng do das env lvi"3nt3 dr ªnsínr t3 cníc', v 1 ; Grv3 rn: pªndn em 
pratica vãrí 3 medidªs n3 s3nt1d do incr: rçntao 3 3 331h3r3-l3, 
p 'rtioul. rmvnt. n3 trc nt: a ªgriculturª 3 “ industriª. Outrªsgr_ 
vidcnci a ainda 6 farª: nucªssa riºs, nvultºndr 3 reexame dºs png 
gramas, para dªta—los dc mºirr obj tivid3d-3 C flrxibíliõªdª. 

4x! 

3 k) Ensinº .supwniºrw«= 

Vºltªndº ng: r3 as vist s W rr a nsin3 euprrirr, ª de 
8311 nt r 3 pr ºcupªçãº d3 ºfv. rn3 zm ostinuL r n instituiçãf dª 
UníVPrsidndªs, d3ndn-lhm u-n r3913' d: 'ut3n3313, ocm hp i: rínnn 
on ir: substancial por p3r rt: dºs Pªderne Publicre, a “eplrdn quª 
fora fait: com & Uhivnrsídad do Brªsil, n3 C.p1tfll Fªdnrªl. 

A§r13g3c drs Univ rsidndos n : Sª d3V3 li".itnr "os 3s 
pe ctns fºrmal “ticºs, prrsístind: 3’crnjunt3 armª um sim.pl s agru 
pai:ntn da 303LLS som 3 santid3 pr priª, a 8:3 A nmbi- nt.- qur f3 
vgr.-co & f—rmfçí' qa mªntª 3lid3d3 n c ss r13; nr cºntrªriª, cumpff 
ra apr3v itar 33 mªximª as vwntº gcns did tic s, nrgênicas : func_ 
ºn'íig d3 c- nlunt , o, n3 m snr t .m 3, cria r c 68 us indispºnsn.—— 
V31 3M1 vºgª: d3 nív 1 cultur l, n pr3t103..3 agãvldnd s rxtrªeur 
rãlculºr .s ut: is d3 pr-ntnd : vistº s cial v fºrmªçªº d3 ªspirito— 
unlvnrsitºriv. 

Nqn b3st3r3, M‘ntr -t3nt3, n pr o3r3.933 dª m -i3, qu ,;n— 
lins, s*-'cnmpl ta cºm. : 3o3r31h3m3nt3 notªriªl fidequ3d3; urgira 3 

inda uma ra: visªº gerªl dº planº d‘3 ensino sup rítr, nª: s3 no to— 
cantª 33 asp3-et3 quantitativo, t3ndn n vistº n 3.6r39c1mr dn n3- 
V's cursos “ªs pªutªs “xist'gtrs, ou: 33 nãº carrºsnnnôºm os n3- 
crseidad3 e dª P353, mrs tombªm, sºb : 35p. ct qualít t1v3,3drt3n 
d3 prºgramªs n Sist mms d3 anginª m3: s obj: tivºs, r.ss3c13.dns açmí 
tica r331 : 3 p squis3. 

Dessa formr, ser: pwgsív l inc3nt1V3r a .f' rmlgãr(k=nºs 
aºs clít<.s cultur3.is o cfrnãs t -cni.cns t3nd3 cªma pªntª Q pªrti 

“dn & 522 escºlas sup ríºrrs “xist: nt e, find: S” wl va : nummrndÉ 
MPtr Bulªs a 25. 587 o n d3 prcfvesnrã s a h.825, 

1) Ensino Sunlªtivn 

Outro p3nt3 important 3 3 mainr gupl tivº, pris quo 
55% da pºpulvçg º dr País com mais da 18 anºs 3 c nstituídn. d3 R- 
nnlfºbªtªs. 

L—vvndn rm conta n qm “ssid3ds do minºrar css3 situe—— 
gan, ras rvnu º G3v3rno, p3r3 3g: 3 flu, a cu3rta p rt" 6.35 r: -cur— 
ens dc Fundº Nfcí n31 d3 Educngm pr‘tond dar 3nd3.mont3 a pro 
gr mas carr: tivºs 03m 3 brevidndª quº lh p rWítzm ºs c3nting ndÍ 
na gerris, flat ªndo p r3 iss :13b3r3 d3 3 “Plªnª do Alf“ b: tiz3gca 
de Adultºs". ,



m) Educação Fisica 

Não pró“ s -r ºmitida, 9utrnssim, . preocupaçãº dn G9- 
VF rn; nr t9 cant) aºs nrabl m9.s dc- 9duc9gn9 fisicn,‘m9nif st: da a— 

trªvas d9 c9 ntrºs d f9rm993r de prOfESSCr:T s c d9 estímulº ns Dti 
vid9 & s Góes“ 3.3t9r. Tal prcb19mn crntinu9ra a “verb r n nt4ngpç 
quó m r:c«, cºma um G99 fqtrW s d: mrlhnrín d9s índicâs dnsfaVªri 
V918 dr rcbustrz d: nossº pªpulaçn“.



E E E N T A R I o D E L E G I s L A Ç E o 

o PR IM % kªtiª 
DECRETO na 981, de 8'de novembro de 1890 

' 

e ) . 
Aprova o Regulamento da Instruçao Primaria e Secundária do 
Distrito Federal (Reforma Benjamin Constant). 

Dezembro de l 939 
. -v 

” o ª 
Asta—projet, de Decreto—lei danao organizaçao ao ensino png 

âmario do pa1s. -

. 

DECRETO—LEI n. & 958, de 18 de novembro de 1 942 (lhnll) 
Institge o Fundo Nacional de Ensino Primário e dispõe sôbre 
o Convenio Nacional de Ensino Primario. 

DECRETO—LEI n. 6 785, de 11 de agosto de 1 9uu (16—8) 

- n 
'., .I. 

Cria os recursos para o Fundo Nacional do Ensxno Primario 
e da outras provídenoiaso 

nseaame n. 19 515, de 25 de agosto de 1 9h5 (50.8) 
. . .! 

Dlsposlçges regulamentares destinadas,a reger a concessao 
do auxilio federal para o ensino primario. 

DECRETO—LEI na 8 5293 de 2 de janeiro de 1-986 (u—i) 

Lei Orgânica do Ensino Pfimâvio 
(Exposigao de Motivos) e 28elae9u5 - (lh—1) 

DECRETO—LEI nª 8 585, de 8 de janeiro de 1 916 (lo-1) 
“ , 

. 

. ' 
Dispoe sôbre a adaptação dos serv1gos de ensino primario nos 
Estados, Territories e Distrito Federal, a Lei Orgânica do 
Ensino Primarío. 

DEGRETO-LEI nª 9 256; de 15 de maio de 1 986 (15-5) 

Dispõe sôbre a aplicação das dotações destinadas à mpliação 
e melhoria do sistema escolar primario em todo o pa 3. 

I” *A“: :! 
. F .!.N ,,“ 

;Dâªeklfdla)falx L_j 
DECRETO na 981, de 8 de novembro de l 890 

Aprova o regulamento da instvugão primária e secundária do 
Distrito Federal (Refoena—Benjamin Constant). 

DÉGBETO nc 5 890, de 1e de janeiro de 1 901 

Aprova o Código gos Institutos Superi r e Secundário, degen- 
dentes ço Ministerio da Justiça e Negocios Interiores (Cadª 
go Epitacio Pessoa)o ' -



DECRETO 

DECRETO 

' DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

n. 5 91h, do 26 do janeiro do 1 901 

Aprova o regulamento para o Ginásio Naolanalv 

n, & 2h7, de 25 de novembro do 1 901 

AproVa as instruçoes para os exames gprais de proparatSrios. 

n. 8 660, do 5 do abril de 1 911 

(Aprova o regulamento para o Colegio Pedro II. 
n. 11 550, do 18 do março do 1 915. 

Reorganiza o ensino secundário o superior na República (Leí 
Maximiliano). 

n. 5. 727, do 15 do janeiro de 1 919. 
Bispos sôbre o provimento, nos car S’de substituto do Golê 
gio Pedro II, do candidates class ioadoa em 28 lugar, em 

,oonourso. 
n. n 228,, de 50 do dezembro do 1 920. L. 

Egtabeleoo uma segunda epoca do exames do proparatorios e 
da outras providências. 

n. 16 782—A, de 15 do janeiro do 1 925 

Egtabolooo o concurso da Uniao para a diruaao do onsino pri 
mario, organiza o Departamento Naciogal do Ensino, reforma 
o ensino seoundario o o superior e da outras providências 
(Lei Rocha Vaz). 

n. 5 um, de 11 do junho do 1 928. L. 

Declaro que na equíparaçao do que trata o arti o 268, do Dã ereto n. 16 TBZ—g, devem compreender-se os ginasios munici- 
pais, nas condiçoes que estabelece. 

n. 5 L91L, do 20 do julho do 1 928.13. 
Dispoo sôbre a aplicaçao dos artigos 188 do 191, do decreto 
n. 16 782—A, do 15 de janeiro do 1925 e da outras providên 
cias. 

n. 5 578, de 16 do novembro do 1 928. L. 

Dispoo sôbre a prostaçoc dos exames parcelados do preparato- 
rios, do quo trata o art 297, do Door-etc n. 16 TBZ—A, de 15 
do janeiro do 1 925 o o art.18 do Decreto n. 5 iOS—A, de 51 
do outubro do1927¢ 

n. 19 890, do 18 de abril do 1 951. 

‘Dispge sôbre a organização do ensino secundário. 

n. 20 496, do & do outubro do 1 951 

Dispõe sôbre a inspeção do ensino secundário. 

n. 21 241, do h,do abril do 1 952 

asolida as dispºsiçoes sobre a organizaçao do ensino sooun 
dario o da outras providencias (Reforma Francisco Campos).



_ 5 , 
DECRETO n. 21 euu, do u do abril do 1 952 

. 

Diapão sôbre a organização do Colégio Univorsitério. 

DECRETO n. 22106, do 18 do novembro do 1 952 . 
Rovigora, com modificaçães, disposigivos do doorggos anto— 
riores, referentes ao ensino secundaríoª qge dispoem sºbre 
o regime do exames parcelados e do adap açao og admissao 
ao curso seriado oficialmente reconhecido, o da outras png 
Vidências. 

DECRETO nº 22 154, do 25 do novembro do 1 952. 

Dis So sôbre as condições para a premàãâo ao termo do one 
lot vo corronçe nos institutos do ons no superior, comer— 
cial o secundario oficiais ou oficialmente reconhecidos. 

DECRETO n. 22 167, do 5 do dezembro do 1 952. 

Modified dispogitivoo do doorotOS anteriores que dia 6am 
sobre a promoçao ao termo do corrente ano 1o§,vo, nos , so; 
tubos de ensino superior, comercial epseeundario bomkoomO‘ 
nos cursos tecnicos profissionais 0 do outras providencias. 

DECRETO n. 22 665, do eu do abril do 1 955
' 

Permite transferência aos estudantes filhos do militares ou 
do funcionarios publicos. 

DECRETO n. 22 685, do 2 do maio do 1 955 
a» 

Modifica os arts. MS e Q6 do Decreto n. gl 2h}, do A do 
april.de 1 952 que consolida as diaposiçoes sobre a organicª 
goo do ensino secundario. - 

DEGRETO nº zu 505, do 28 do maio do 1 95d 

Pernito aos filhos do brasileiros eg serviço do govêrno da 
Republica no estrangeiro, alprestaça> do exames nos-estabe— 
lecimentos do ensino ooounddrio e sgperior, independentomgg 
to das exigeneias de frequencia o undid condicional, o da 
outras providencias.., - 

DECRETO n. eu 75d, do ln do julho do 1 95d 

Altera a denominação dos serviço; do fiscalização dos ensi— 
nos superior, comercial o secundario e aprova e manda ozoqg 
tar os regulamentos que organizam os reapectivos serviçOS. 

LEI n, 9.A, de 12 de dezembro do l 95h 

Modifica a legislação do ensino. 

LEI n. 1h, de 29 do janeiro do 1 955 

Modifica a legislação do ensino secundário. 

LEI n. 25, do 11 do fevereiro do 1 955 

Rovigora as dispesiçães constantes do art. lª o segs §§, do 
Decreto nº 22 106, do 18 do novembro do 1 952, e da outras 
providencias. 

DECRETO—LEI n. 859, do 8 do novembro de l 958 

Modified a legislação do ensino .



DECRETOéLEI n. 1 051, do 17 do janeiro do 1 959 

Rovigora os diaposíçõos legais revogadas polos8 decretoe- o 

leis mencionados no art. lª do Decreto—Lei n. 859, de 8de 
novembro de l 958 que modifica a logielação do one ino. 

; DECRETO—LEI n. l TSO, do 8 do novembro de l 959 

Modifica & legislação do ensino secundário. 

DECRETO—LEI n. 2 075, do 8 do março do 1 910 (ll—3) 

mpoe sobre a regência de turmas suplementares,nos estape 
lecímentos federais de one ino superior & secundaria e de 
outras providencias. 

DECRETO-LEI n. 2 555, do 21 de junho do 1 910 

Permite Segundo chamada po ra as prova; p arolais nos estabe 
lecímentos do ensino superior, seoundario e comercial. 

DECRETO—LEI n. 2 121, de 18 do julho oe.1 910 (20-7) 
“ , vº A , Dlspoe sobre a segunda chamada para as provas parciais nos 
estabelecimentos federais do ensino. 

DECRETO—LEI n. 2 921, de 50 do dezembro do 1 910 (5—1-911) 

Aplica aos estabelecimentos do ensino secundário o dispos— 
to no Decreto—Lei n. 2 779, de 12 de novembro de l 910. 

DEQRETO—LEI n. 1 065, do 29 do janeiro de'l 912 (51-1) 

Dispoe sôbre a habilitação no onsino secundário. 

DECRETO—LEI n. 1 211, de 9 de abril de 1 912 (io—u) 

Lei Orgânica do Ensino Secundário (Reforma Caponema). 

DECRETO—LEI n. 1 215; do 9 do abril de 1 912 (lo—4) 

Díspºsíçoes trangítorías para a execuçao da Lei Orgânica 
do Ensino Soound.ario. 

DECRETO—LEI n. 5 021, do 5 do dezembro de 1 912 (7«12)V 

Altera a redaçao dos arts. 89 n. 1, e 12 do Decreto—Lei 
n. 1 215, de 9 de abril do l 912, que traz as disposiçoes 
trangítoríae para execuçao 6.2 Lei Orgânica do Ensinp Se— 

oundarío. H 

DECRETO—LEI n. 5 969, de 1 de novembro de 1 915 (5—11) & 

Dispõe sôbre os exames de licença ginasial no-ano ãe ; 9h5. 

DECRETO—LEI n. 6 217, de 5 de fevereiro de 1 911 (8-2)
V 

Contém disposiçoes transítorías para a execuçao da Lei Gr 
gênica do Engine Seoundarío, 

DECRETO—LEI n. 8 517, de 10 do dezembro de 1 915 (15912) 

Da nova redaçao aos arts. 3ê15é8l9, 20, 21, 25, 28, 55, 
5: 6 9, ana, 15, 19, 50, 51,5 e 91 do Decreto—Lei n. 

de 9de abril de 1912 (Lei Orgânica do Ensino 33 
oundario).9 

DECRETO—LEI n. 8 551, de 2 de janeiro do l 916 (u—l)
'
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DECRETO—LEI n. 8 551, de 2 de janeiro de 1 9u6 . (hrl) 
Dispõe sôbre a realização dos exgmes de que trata o art.9l, . da Lei Orgânica do Ensino Secundario._ 

DECRETO-LEI n.48 9u5, de 26 de janeiro de 1 966 (1—2) 
Regula exames no curso ginasial. 

DECRETO—LEI n. 9 054, de 12 de março de 1 926 
_ (iu—5) 

Substitgt a disciplina biologia pela hiatôría natural da Lei ºrganica do Ensino Secundario. 
DECRETO—LEI n. 9 091, de 26 de março de 1 926 (2845) 

..e ,— Autoriza o M.E.S.ªa delegar competência ao Estªdo de Sªo Paulo para execuçao,,em seu territorio, das gela refgren; tes ao ensino secundaria, na parte relativa a eduoagao-fii Sica. 

DECRETOeLEI n. 9 503, de 27 de maio de 1 9&6. (2995) 
Sgprime os exameg de licença ginasial 6 licença colegial e da outras providencias. 

DECRETO—LEX n. 9 h98,-de 22 de julho de 1 9u6 , gen—7) 
Divide o ano escolar em dois períodos. 

. comm CW 
DECRETO n. 17 529, de 28 de maio de 1 926 

Aprova o regulamento para os estabelecimentos de eçaino tê unico comercial reconhecidos oficialmente pelo governo £2 deral. 
‘ '/ 

DECRETO n. 20 158, de 50 de junho de 1 951 

ºrganiza o egaino comercial£ regulamenta a profissão de contador e da outras providencias. 
DECRETO n. 22 167, de 5 de dezembro de 1 952

* 

Mºdifica diapoªitivos de decretos anteriores que dispoem ” sobre a promoçao, ao termo do corrente ano letivo, nos inº titutos de ensipo superior, comercial G'secundarío, boª qº mo nos cursos tecnico—profissionais e da outras providen _ cias. 
DECRETO n. 22 134, de 25 de novembro de 1 952. 

Dispõe sôbre as condições para a promoção, ao termo do ano letivo correçte, nos institutos de ensino superior, eº mercial e secundario, ofioiais ou oficialmente reconheci— dos. 
' _ 

DECRETO n. zu u59, de 21 de junho de 1 93h 
Extingue a atual píretoria Geral de Educação e ingorpora os seus serviçºs a Secretaria de Estado da Educaçao e
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Saude Púplioa; organiza a Diretoria Nagional do Educação; 
dispoe sobre os serviços de_fiscaligaçao do; institutos de 

ensino comercial, superior e secundario e da outras previª 
dencias. 

DECRETO n. 28 758, do 18 do julho do 1 958 

Altera a denominação dos serviços do fiscalização do ensi- 
no comercial e aprova os regulamentos dos respectivos ser- 
viços.

' 

LEI n. 9-1, de 12 do dezembro de 1 958 

Modifica a legislação do ensino. 

DECRETO—LEI n. 859, de 8 do novembro do 1 958 

Modifica a lei do ensino. 

DECRETO—LEI n. l 555, do 25 do agosto do 1 959 

o 
"' ,.

& 

Altera a denominaçao do curso do perito—contador e da ou— 

tras providencias. 

DECRETO—LEI n. 2 555, do 28 do junho do 1 980 
* 

(26-6) 

Permite segunda chamada para as provas parciais nos estabª 
lecimentos de ensino superior, secundaria o comercial. 

DECRETO—LEI n. 6 181, do 28 do dezembro do 1 983 (51-12) 

Decreta a Lei Orgânica do Ensino Comercial. 

DECRETO—LEI n. 6 182, de 28 de dezembro do 1 985 (51-12) 

Dã disposições transitôrias para a execução da Lei Orgâni— 

ca do Ensino Comercial; 

DECRETO n. 18 575, do 28 do dezembro de 1 985 (51312) 

Dã regulamento da estrutura dos Cursos do Formação do Ens; 
no Comercial. 

DECRETO—LEI n. 7 958, do 6 do setembro do 1 985 (18—12) 

! ., N ,.
u 

De novas disposiçoes transitórias para execuçao da Lei Or— 

ganica do Ensino Comerciale 

DECRETO—LEI n. 8 191, do 20 do novembro do 1 985 (27—11) 

, . . ' o 

Traz disp051ç6es relativas ao curso comercial basico o a 

sous atuais alunos das Ba» e ha. series; 

DECRETO—LEI n. 8 196, do 20 do novembro de 1 985 (22—11) 

Altera disposições do a:o§o-Loi n.ª6 181, de 28 do de» 
zembro do 1 985, referente a Lei ºrganica do Ensino Comer 
cial. . 

,

' 

DECRETO,ne 19 976, do 20 do novembro de 1 985 (22—11) 

Altera disposiçoes do Decreto n. 18 573, do 28 do dezembro 

de 1 985, referentes ao regulamento da estrutura do curso 
comercial basico.
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DECRETO—LEI n. 8 59h; do 17 do dezembro do 1 9&5 (19—12) 

Altera dis osiçoes do Decreto—Lei n. 6 lhl, do 28 do dezem 
bro do 1 9 5, rolotivas a prestaçao de exames no ensino 
comercial» 

DECRETO—LEI n. 8 621, do 10 do janeiro do 1 ene (12—1) 

Dispoe sôbre a criaçao do Serviço Nacional do Aprendizagem 
Comercial e dá outras providências. 

NORMAL 
DECRETO—LEI n. 8 530, do 2 do janeiro do 1 auê (n—i) 

Lei Orgânica do Ensino Normal 

DECRETO—LEI n. 8 586, do 8 do janeiro do 1 916 (io—1) 

Dispoe sôbre a ad_aptaçao dos serviços do ensino normal nos 
Estados, Territories o Distrito Federal, a Lei ºrganica do 
Ensino Normal. 

WDUS TRIAL 
DECRETO n. 5 ani, do 22 do agosto de 1 927 

Cria o ensino profissional obrigatorio nas escolas prima— rias subvencionadas ou mantidas pela Uniao, bem como no Go logic Pedro II e estabelecimentos & este equiparados e dá 
outras providências. 

DECRETO n. 21 555, do 5 do maio de 1 952 

Agrova o regulamento da Inspetoria do Ensino Profissional 
Tecnico. 

LEI n. 9—A, de 12 do dezembro deªl 95h 

Modifica a legislação do ensino 

DECRETO—LEI n. 859, do 8 do novembro do 1958 

Modifica a legislação do ensino. 

DECRETO—LEI n. n on8, do 22 do janeiro de 1 gná (gn—1) 

Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriarios 
(SoE NoA I ). 

DECRETO—LEI n. n 075, de 30111942 (9—2) 

Lei Orgânica do Ensino Industrial. 
DECRETO n. 8 675, de 5 do fevereiro de l 9N2 (1092) 

Aprova o regulamento do Quadro dos Cursos do Ensino InduSo‘ trial»
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DECRETO—LEI nª E 119, do 21 de fevereiro de 1 gaz (24—2). - « 

Disposições transitórias para execução da Lei Orgânica do Ensino Industrial;
- 

DECRETO—LEI n. u.127, do 25 do fevereiro de 1 942 (27-2) 
Estabelece as bases de organização da rêáe federal de estª beleeímentos dc ensino industrial. , 

DECRETO n. 10 0093 do 16 de julho do 1 912 
" _ 

(18—7) 
Aprova oâregimento do Serviço Nacional de,àprendizagem dºs Injustríaríose 

DECRETO—LEI n. h 98h, de 21 de novembro de l 9h2 (Eh-ll) 
Dispõe sôbge a aprendizagem nos estabeleoimentos industri aªs da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mud: olpioso

. 

DECRETO—LEI n. 5222, de 25 do janeiro do 1 9A5 
' 

(2641) 
Dispõe sôbre a organização de rêde federal de estabeleci— mentos do ensino industrial. 

DECRETO n. 18 61.12,7 de 17 de maio do 1 9&5 {19-5) 
Modified o-regiamnto d:.se:vigoadaniena1 do Aprcndizagdmw Industrial. ' 

DECRETO—LEI n. 8 500.3 do 6 de dEzemo de l 9u5 

Gria curses técnicos na Divisgofldo Engine Industrial“ do Departamento Nacional do Educaçao e da outras providencias. 
DECRETO n. 20 502, de 2 do janeiro de 1 9u6 

AproYa os Regimentos das Diretorias do Ensino Superior Se— cundário, Comercial e Industrial do M.E.S. 

EEA A 5. A Rm 
DECRETO n. 5 9879 de 15 do abril de l 901 

Aprova o regulamento para a Escola Nacional de Belae Artes. 
DECRETO n. 8 96).].9 do lh de Setembro de 1 911

. 

Aprova o Regulamento da Escola Nacional de Belas Artes. 
DECRETO n. 11 71193 de 13 de outubro de 1 915 

Reorganiza a Escola laoional de Belas Artes 
DECRETO n. 19 627: de 26 do janeiro de 1 951 

Dissolve o Coneeíh; Superior de Belas Artes. 
DECRETO n. 22 8973 de 6 do julho de 1 953 

Altere ÓÍQPOSÍÇBGS do Decreto ne l9 852, de ll de abril de
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1 931, na parte refer-onto a or'gnní.zacao ão ensino ar— 
tlstico, ministrado pela Escola Nacional de Belas Artes 
e da outras providências» 

MUS/CA 
DECRETO n; 16 755, de 51 do dezembro do 1 92h 

Aprova o regulamento do Instituto Nacional de M'sica. 

. 
_ 

:x 

. 

CANTO ORFEONICG 
DECRETO n. zu 79h, de 11 do julho do l 951 

Cria no M.E.S. a Inspetoria Geral do Ensino Emendativo, 
dispoe sôbre o ensino do canto orfeônioo e da outras 
providências. 

DECRETO—LEI n. 1 995, de-26 do novembro de 1 912 _ 

(28—11) 

Igstitue o Conseâvatôrío Nacional-de Canto erfeôníco e 
da outras providencias. '

_ 

DECRETO—LEI n. 5 642, do 2 do ju1ho do 1 915 (5—7) 

Altera o Decreto—Lei n. L 995, 5.6 26 do novembro de 
1 Que que institue o Cons orvatorío Nacional de Canto Or 
feoníco. 

DECRETO—LEI n. 9 u9u, do 22 de julho de 1 916 
- 

(27—7) 

Lei Orgânica do Ensino de Canto Orfeônícoo 

mug/MACAO F/âíCA 
DECRETO n. 21 521, de 27 do abril do 1 952 

Aprova o regulamento de educação física (1a. e 5a. par— 
tes). 

DEGRETO—LEÍ n. 1 212 de 17 do abril do 1 959 

Criª na‘Universidade.do Brasil a Escola Nacional do Edu— 
caçao Flsica e Dosportos. 

DECRETo—LEi n. 1 580, de 28 de junho do 1 959 

Estende. aos alunos do Cu1 so do Emergência do Educaçao F1 
3108 as regalias dos 11ªrrº19 os em educaçao flslca e dos 
méd1oos especializados em educaçao fisica e do aportes. 

DECRETO—LEI n. 1 689, do 18 de outubro de 1 959 

Modifica os Decretos—Lois ns. l 190, de à do abril de
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-— 1 0 < , l 959, o l 212, do 17 QG—QDÉll de 1 959; aqdele gue da 
ºrganizaçao a Faculdade Naeional do Filosofia e este 
que cria na Universidade do Brasil a Escola Nacidmalde 

') Educação Fiaica o Dosport03¢ 

DECREoo—LEI n. 2 975, do 25 do janeiro do 1 941 

Prorroga os prazos estabelecidos nos arts; 58 e 48 ,do Decreto—Lei no 1 212, do 17 do abril de 1 959; que criª 
na Universidade do Brasil, a Escola Hacional de Educa- 
çao Fisica o DGSpOTtOSo 

DECRETO—LEI n. 5 199, do 14 do abril do 1 941 
,

» 

Estabelece as bases de organização dos desportos em 
todo o pais. 

DECRETO—LEI n. 5 584, de 5 de julho de 1 941 

Bªtendo aos alunog dos cursos do educação física de Vi— toria, Estado doNEspirito Santos as regalias dos liceª 
ciados em educaçao fisi a; 

DECRETO n. 7 512, de'8 do julho de 1 941 
,,. ª' € Aprova o regulamento para a escola de Educaçao Fisica 

do Exercitoi 
DECRETO—LEI n. 5 6173 do 15 de'eetombro do 1 941. 

,, N '
o Estabelece as bases de organizaçao dos desportos unlvog sitarios. 

DECRETO n. 9 267, de 16 de abfíl do 1 942 

Aprova o regimento do Conselho Nacional do Desportos; 
DECRETO—iai n. 4 429, do 2 do julho do 1 942 

Desdobra a cau«= 
cional de Educacâ 
do Brasil e da 

! , ., desportos aquatioos da escola Nª 
ª o .sica e Qesportos da Universidade 
cuties pzªovidenciasª . 

umª 

DECRETO—LEI n. 5 542, do 25 do onroo do 1 943 

Dispõe sôbre a competência do Conselho Nacional de De;— portos e-a dicciplina»das atividades desportivas e da 
outras providencias» « 

””Nªo—Wu» 

DECRETO—LEI n. 8 221, do 26 do novembro de 1 945 , 

o ” A” N ‘l D1sp00'sobro prestaçao QO exames especiais de educação flSíca ') 
DECRETO—LEI na 8 270 de 5 do dezembro de 1 945 (5-12) 

Altera disposições do Decreto—Lei 1 212 do 17 do abril 
de l 9595 que cwiog, na Universidade de'Brasil a Escola 
Nacional de Educacao Fieica e Desportos. 

DECRETO—LEI n. 9 091, do 26 do marge do 1 946 (28—5) 

Agtoriza o MeE.So a delegar competência'ao Estado de 
Sao Paulo, para exeswçao, ea seu territorio, das lei; roforogtos ao ensino eeowndario, na parte relativa a 
educaçao fisical

~



EMENDAH VO 
DECRETO n. 9 026—1 do 16 do novembro do 1 911 

Aprova o regulamento do Instituto Benjamin Constant 

DECRETO n. 9 198 do 12 do dezembro do 1 911 

Aprova o Tegulamonto dd Inátítuto Nacional do Surdos ME 
dos. 

DECRETO n. 19 605, do 19 do janeiro do 1 951 

Altera o § 19 do art. 65, do Decreto n. 9 198, do 12 do 
outubro do I 911 que aprova o Regulamento para o Insti- 
tuto Nacional do Surdos LEudos. 

DECRETO n. 21 069, do 20 do fevereiro do l 952 

Autoriza o M.E.S.P. & reorganizar o Instituto Benjamin 
Constant o Nacional do Suldos E‘E‘udos e do outras proví— 
dênoías. 

DECRETO n. 21 791, do 11 do julho do 1 95M 

Cria, no M.E.S.P. a Inspetoria Geral do Ensino Emondoti 
vo, dispoe sôbre o ensino do conto orfoonico 0 do outnm 
providencias. 

DECRETO—LEI n. 6 066 do 5 do dezembro do 1 915 (6912) 

Díspoe sôbre as f1nclidados do Instituto Benjamin Cons— 
tant e da outras providências. 

DECRETO n. ln 165, do 5 do dezembro do 1 915 (6-12) 

Aerova o reg1mento do Instituto Bonjanân Constant do 
1M: QE‘SI 

DECRETO no ln 166, do 5 do dezembro do I 9&5 (6—12) 

a regime escolar no Ins— Estabolooo medidas gerais pa'g 
a outras providencias. 

I‘ 
tituto Benjamin Constant, o d- 

DECRETO—LEI n. 6 071, do 7 do dezembro do 1 915 (9—12) 

Dispoo sobre as linalida dos do Instituto Nacional do 
Surdos Mudºs e da outras providências. 

DECRETO n. lu 199, do 7 do dezembro do 1 915 (9—12) 

Aprova O'regímento do Inotituto Nacional de Surdos Mu- 
dos do M.E.S. 

DECRETO n. 11 zoo, do 7 do dezembro do 1 915 
' 

(9.12) 

Estabelece medidas gora1s para o regime escolar no Ins- 
tituto Nacional do Surdos—Mudos e da outras providencias



alas. 

DECRETO n. 21 h91, de 21 de julho de 1 gué (ah—7) 

Autoriza a matrícula no Instituto Benjamin Constant do 
maiores de 16 anos. 

PORTARIA do M.E.S. n. 585, de 8«de junho de 1 9&5 

Concede equiparação ao Ginásio do Instituto Benjamin 
Constant.



DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

.DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

/7í7> 

SUPERIOR NEM Giª/XL 
n. 5 576, de 25 de janeiro de 1 900 

Da instruções para a constituição do patrimônio e reconhe— 
cimento oficial das faculdades e escolas livres. 
n. 3 890, de lº de janeiro de 1 901 
Aprova o Código dos Institutos Oficiais do Ensino,Secundâ- 
rio e Superior dependentes na Republica do,Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores (Codigo Epitacio). 
n. 8 659, de 5 de abril de 1 911 

Aprova a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental) 
(Lei Rivadavia). 
n. 11 550, de 18 de março de 1 915 

%eorganiza o ens'no secundário e superior na República 
Lei Maximilianoâ , _ 

1h BMS, de 7 de setembro de 1 920 

Instituo & universidade do Rio de Janeiro. 
n. h 099, de 11 de agosto de 1 920. L. 
Suprime as provas de junho e agosto de que trata o Decreto 
n. 11 530 de 18 de março de 1 915 e da outras providenci — 

as. . - 

n. 1h 572 de 25 de setembro de 1 920 _ 

Aprova o regimento da Univeãsídade do Rio de Janeiro. 
n. a 65h, de 8 de janeiro de 1 923. L. 
Concede a Univer idade do Rio de Janeiro uma subvençao es- 
pecial de 50.000'000 anuais, a fim de ser fundado e man 1— 

do um instituto franco—brasileiro de alta cultura cientifi 
ca e literaria, segundo as negociacoes que entabolarem an: 
tre o govêrno brasiieiro e frances, e estabelece as cºndi- 
çoes de administraçao e funcionamento do instituto. 
n. 16 782-A de 13 de janeiro de 1 925. 
Estabelece o concurso da União para a difusão do ensino 
primario, organiza o Departamento Naciona; de Ensino, re — 

forma o ensino secundario e superior e da outras providen 
cias.

' 

n. 17 016, de 2h de agosto de 1 925. 
Resolve manter para os atuais alunos dos institutos de en— 

sino superior, o regime escolar do Decreto n. 11 550,7 de 
18 de marco de 1 915. »

' 

na 5 113-1, de 25 de dezembro de 1 926. L. 
Permite uma segunda época de eXames aos alunos das escolas 
superiores da Republica, que perderam mais de uma cadeira. 
n. 5 616, de 28 de dezembro de 1 928. L. 
Regula a criação de universidades nos Estados. 
n. 18 682, de lº de abril de 1 929. 

- A rova o regulamento para execução do decreto n. 5 616, de 

É 
/12/928, qua regula a criação de universidades nos Estª 

Os. '



DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

.ECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

ECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

19 5u7, do 30 de dezembro de l 930. 
Cassa a autonomia didatica a Universidade de Minas Gerais. 
19 852, de 11 de abril de 1 951. 
Dispõe sôbre a organização da Universidade do Rio de Jane; ro, 
nº 19 851, de 11 de abril de 1 931 
Dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá de prefe- 
renoia ao sistema universitario e da outras providencias. 
n. 20 179, do 6 do julho de 1 951. 
Dispõe sôbre a equiparação dos institutos de ensino superª 
or mantidos pelos governos dos Estados & sôbre a inspeção 
de institutos livres, para os efeitos do reconhecimento o- ficial dos diplomas por eles expedidos. 
n, 21 505, do 18 do abril de 1 952. 
Autoriza a criação da Universidade Técnica de São Paulo e /' 
da outras providencias. 
n. 22 13h, de 25 do novembro de 1 952. 
Dispõe sôbre as condições para a promoção ao termo do ano letivo corrente, nos institutos de ensino superior, comer— cial e secundario, oficiais ou oficialmente reconhecidos. 
n. 22 167, do 5 do dezembro de 1 932. 
Modificª dispositivos de decretos anteriores, que dispõem 
sôbre & promoção ao termo do corrente ano letivo, nos ins- titutos de ensino superior, comercial e,secundario, bem co 
mo nos cursos tecnico—profissionais elda outras providencí 
as. . 

n. 22 5M7, do 17 de março de 1 955. 
A . . ('. Estabelece nova exigen01a para provimento'e exercicio 

cargo de diretor dos institutos universitarios. 
n. 22 579, de 27 de março do 1 955. 
Regula oAfuncionamento das universidades brasileiras enquag 
to não for consolidada a legislaçao sobre ensino superior. 
n. 25 A75, do 20 do novembro de 1 955. 
Dispõe sôbre as condições para a promoção, ao termo do cor 
rente ano letivo, nos institutos de ensino sob a jurisdi - 
çao do M.E.S.Pª 
n. 23 Bué, de 5 de dezembro de 1 955. 
Modifica dispositivos do Decreto n. ao 179, de 6 de julho 
de 1 951, que dispco sobre'equiparaçao de institutos de en sino superior mantidos pelos governos dos Estados e sobre 
a inspeçao de institutos livres, para os efeitos de reco — 

nhecimento oficial dos diplomas por eles expedidos. 
n. 2h 059, do 26 do março de 1 93h. 
Mantem as prerrogativas de universidade livre sQuiparada, 
conferidos a Universidade de Minas Gerais. 
n. 2D 279, de 22 do maio de 1 95h. 
Aprova a regulamentação do art. 32 do decreto 19 851, do 
11/4/931, na parte relativa as universidades estaduais e livres equiparados, 
n. 2u.5o5, de 28 de maio de 1 95h. 
Permite aos filhos de brasileiros, em serviço do Governo 
da Republica no estrangeiro, & prestaçao de exames nos es— 
tabelecimentos de ensino secundario ou superior, indepen -

no



”é; 
dentemente das exigências do frequência-e média condicio — nal e da outras providencias. 

DECRETO n. 2h 73h, de lt de julho de 1 95h. 
'Altera a denominação dos serviços de fiscalização do ensi— no superior, comercial e secundario e aprova e manda execª tar os regulamentos que organizam os respectivos serviços. 

DECRETO 2h 738, de lh de julho de 1 93h. 
Diapõe sôbre a criação e a organização da Universidade Téc! nica Federal e da outras providências. 

DECRETO n. 39 de 3 do setembro de 1 93h. 
Aprova os estatutos da Universidade de São Paulo. 

'LEI n. 9—A, de 12 do dezembro de 1 93h: 
Modifica a legislação do ensino. 

DECRETO n. 167, de ll de maio de l 935. 
Aprova os estatutos da Universidade de Minas Gerais. 

LEI 52 de 16 de maio de 1 935. 
Regula a escolha dos diretores de estabeleeimentos compo * 
mentes de universidades. '

_ 

LEI n. 11h, de 11 de novembro de 1 935. 
Modifica a legislação do ensino. 

LEI 173, de 6 de janeiro de l 936.. 
Autoriza o Poder Executivo a entrar em acõrdo com o govêr— no do Rio Grande do Sul para o fim da organizaçao de uma nova universidade. 

DECRETO n. 679, do 10 de março de 1 936. 
Da execução e LeiAl73 de 6/i/936, sôbre a organização da Universidade de Porto Alegre. 

LEI n. 2h5, de 5 de setembro de l 936. 
Assegura aos alunos matriculados nos institutos de ensinoA superior, na vigencia do Decreto n. 20 179; de l 951, as regalias do mesmo decreto. 

LET h52, de 5 de julho de 1 937. 
Organiza a Universidade do Brasil. 

LEI hei de 19 de julho de l 937. 
Interpreta o item 29 do art. 17 da Lei que organiza a Uni— versidade do Brasil. . 

DECRETO-LET 98 do 23 do dezembro de 1 937. 
Incorpora a Universidade do Brasil o Instituto Nacional de Puericultura. 

DECRETO-IEI n. 271, do 12 de fevereiro de 1 938. 
Dispõe sôbre a realizacao de concursos nos estabelecimentm de ensino superior da Universidade do Brasil. 

DECRETO-LET n. 305, do 26 do fevereiro de 1 938. 
Regula a situação administrativa das instalações de ensino superior da Republica. 

DECRETO—LEI n. hal, de 11 do maio de 1 938. 
Regula o funcionamento dos estabelecimentos de ensino supe rior. “



DECRETOHLEI n. u9u, de 11 do junho de 1 958. 
/A 

Dispõe sôbre a apresentação de tese nos concursos para pro. 
professor catedratico em estabelecimentos de ensino superi 
or da Universidade do Brasil» 

DECRETO—LEI 591, de 5 de agosto de 1 958. 
Transfere para a Universidade do Brasil o Instituto de Psi 
cepatologia do Serviço de Assistência a Psicopatas do Dis— 
trito Federal e da outras providências. 

'DECRETO—LEI n. 7u6, do 28 de setembro de 1 958. 
DiSpõe sobre a realização de concursos nos estabelecimen - 
tos de ensino superior das universidades equiparadas. 

DECRETO—LEI n. 859, de 8 de novembro de 1 958. 
Modifica a legislação do ensino.. 

DeCRETo—LEI n. 1 065, de 20 de janeiro do 1 939. 
Dispõe sõbre a transferência de estabelecimentos de ensino 
da Universidade do Distrito Federal para a Universidade do 
Brasile 

DECRETO-LEI 1 075, de 26 de janeiro de 1 939. 
Organiza a Comissão do Plano da Universidade do Brasile 

DECRETO-LEI n. 1 212 do 17 de abril do 1 939. 
Crie, na Universidade do Brasil, a Escola Nacional do Edu- 
cacao Fisica e Desportos. 

DECRETO-LEI n. 1 749, de 8 de novembro de l 959. 
Modifica a legislação do ensino superior. 

DECRETO- LEI'n. 2 075, de 8 do marco do 1 910. (11 5) 
Dispõe sôbre a regencia de turmas suplementares nos estabe 
lecímentos federei.s de ensino superior e secundario e da 
outras providencias; 

DECRETO—LE I n, 2 076 de 8 de março de 1 9h0- (11—5) 

ModifiCa o dSCTStO“lGi n h21,do 11 do maio de 1 938, que 
regula o funcionamento dos estabelecimentos do ensino supe 
riorc 

DECRETO-LEI n, 2 555, de 21 do junho de 1 9h0- 
Permite segunda chamada para as provas parciais nos ostabo 
lecimentos de ensino superior, secundario e comercial. 

DECRETO—LEI n. 2 779, do 12 do novembro de 1 9u0 (lu-11) 
Dispõe sôbre a realização de concursos nos estabelecimen — 

tos isolados de ensino superior. 
DECRsTo»n, 6 5u8, do 29 de novembro de 1 9u0. 

Altera o art 27h, do Decreto n. 2h h62, de 25 do ju ho de l 934, gue aprova o regulamento da Faculdade de Medicina 
de Porto Alegre. 

DECRETO nº 6 627, do 19 do dezembro de 1 9u0 
' 

Aprova os estatutos da Universidade de Põrto Alegre.

! 

DECRETO—LEI n. 5 052, de 13 de fevereiro de 1 9h1 (15—2) 
Dispõe sôbre as condições de matricula nos cursos superio— 
res. 

DECRETO—LEI 5 207, de 23 de abril de 1 9M1 
“ 

(30.h) 
.Incorpore o Serviço do Arquitetura da Comissão do Plano da
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Universidade do Brasil ao de Engenharia da mesma comissão 
e da outras providencias. - 

DECRETO n. 7 818, de 6 de setembro de 1 9&1. 

Altera 0 art. 12 dos estatutos da universidade de Minas 
Gerais. 

DECRETO-LEI n. & 105, de 11 de fevereiro de 1 9&2 (13—27 

Reconhece a União Nacional dos Estudantes Gºmo entidade 
coordenadora e representativa dos corpos discentes dos es 
tabelecimentOs de ensino superior. 

DECRETO n. 9 29h, de 27 de abril de 1 gua. (28—h) 

Regulamenta os cursos de administração instituídos pelo 
*Decreto-lei n. 2 80h, de 21 de novembro de 1 9&0. 

DECRETO—LEI n. h 520, de 21 de maio de 1 912. (25-5) 
(SO-5) 

Modifica a legislação do ensino superior. 
DECREToeLEI n. 5 Shh, de 25 de março de 1 9h5 (27-5) 

Modifica a redação do % único do art. lº do Decreto-Lei 
n. u 520, de 21 de maio de 1 912 que altera a legislaçao 

' 
do ensino superior. 

DECRETO—LEI n. 5 5t5, de u.de junho de 1 9u5 , 

* (7—6) 

Estabelece medidas destinadas à regularização da vida se- 
colar de alunos que frequentam ou hajam fre uentado curso 
superior nao reconhecido e bem assim de dip omados por 
curso superior igualmente nao reconhecido. 

DECRETO-LEI n. 5 550, de h de junho de l 9u5. (7—6) 

DiSpõe sôbre matricula nas escolas de ensino superior dos 
alunos que terminaram o curso das escolas preparatorias. 

DECRETO-LEI n.'6 155, de 50 de dezembro de 1 9&3. (1.1.911) 
Roorganiza o Centro Nacional de Ensino'e Pesquisas agronô 
micas do Ministerio da Agricultura e da outras providêncâ 
as (Cria a Universidade Rural). — 

DECRETO—LEI n. 6 275, de it de fevereiro de 1 9th (iéea) 
DECRETO—LEI n. 6 896, de 25 de setembro de 1 9hh . 

(25—9) 

Estabelece_medidas destinadas a regularização da vida $$” 
colar de alunos Que frequentam ou hajam frequentado curso 
superior nao reconhecidone bem assim de diplºmados por cur 
so superior igualmente nao reconhecido. 

DECRETO-LEI n. 6 897, de 6 897, de 25 de setembro de 1 9hh(25-9) 
DiSpõe sôbre o funcionamento dos estabelecimentos de ens; 
no superior, ainda nao reconhecidos,

‘ 

DECRETO-LEI n. 7 082, de 37 de novembro de 1 911 (39—11) 

Diapõe sôbre o regime escolar no ensino superior. 
DECRETO-LEI 7 217, de 50 de dezembro de 1 911 (u.1.9u5) 

Extingue, no M.E.S. a Comissão do Plano da,Universídade 
do Brasil, cria no D.A.S.P. o Escritorio Tecnico da Cida— 

de Universitaria da Universidade do Brasil, e dispoe so— 

bre os recursos necessarios ao inicio dos trabalhos deste 
último. , . 

DECRETO—LEI 7 565, de 21 de maio de 1 915 (25-5} 
Dispõe sôbre & localização da Cidade Universitária da Uni 
versidade do Brasil. 

DECRETO-LEI n. 8 193, de 20 de novembro de 1 9&5 (22-11) 

Dispõe sôbre promoção no corrente ano letivo.



lã- 
DECRETO—LEI n. 8 312, de 10 de dezembro de 1 915. (13—12) 

Uhiformiza o regime de promoção nas faculdades e escolas superiores. 
DECRETO—LEI 8 593, de 17 de dezembro de 1 985 - (20-12) 

Concede autouomia administrativa. financeira didática ; disciplinar a Universidade do Brasil e da outras provideª 
c as. 

DECRETO—LEI n. 8 857, de_26 de dezembro de 1 9u5. 
Dá nova redação ao art. 59 do Decreto n. 19 851, de 11 de abril de 1 9h1. Estatuto das Universidades Brasileiras. 

DECRETO—LEI 8688 de 16 de janeiro de 1 916 (17-1) 
Autoriza a Universidade do Brasil a incorporar o Institu— 
to de Tecgologia Alimentar, tomando o nome de Instituto 
de Nutricao. 

DECRETO—LEI 8 686, de 16.1.9u6 (22—1) 
Incorpora o Instituto saldo Cruz à Universidade do Bra- sil e da outras providencias. 

DECRETO—LEI 8 687, de 16 de janeiro de 1 916 (18-1) 
Incorâora o Instituto Nacional de Puericultura â Uhiversí 
dade o Brasil e da outras providências. 

DECRETO—LEI n; 8 688, de 16 de janeiro de 1 9u6. (18—1) 
Revoga o Decreto—lei n. 7 082, de 27 de novembro de l9hh N A 
que dispoe sobre o regime escolar no ensino superior. 

DECRETO—LEI 8 689, de 16 de janeiro de 1 986 (22—1) 
Incorpora o Museu Nacional & Universidade do Brasil e dá outras providencias. 

DECRETO-LEI n. 8 775, de 22 de janeiro de 1 986 (zu—1) 
Diapõe sôbre o regime escolar de ensino superior. 

DECRETO n. 20 AHS, de 22 de janeiro de 1 986. (26-1) 
ªprova o Estatuto da Universidade do Brasil. 

DECRETO—LEI n. 8 815, de 2h de janeiro de 1 9h6. (Zé—1) 
Incorpora ã Uuiversidade do Brasil a antiga Faculdade« de 
Ciencias Econºmicas e Administrativas do Rio de Janeiro _ sob a denºminaçao de Faculdade Nacional de Ciencias EconoI micas (FUndação Maua)r 

DECRETO—LEI n. 8 891, de ah de janeiro de 1 9h6 (1-2) 
Isenta de selo ªs escrituras ou têrmos de incorporação ou 
doaçao de bens as universidades oficiais ou equiparadas. 

DECRETo—LEI n. 9 077 de 19 de março de 1 916. (21-5) 
Revoga o Decreto—lei 8 686 de 16.5.9h6 que incorporou o Instituto Oswaldo Cruz â Universidade do Brasil e da ou- 
tras providencias. 

DECRETO—LEI 9 089, de 26 de março de 1 9u6 (28—3) 
Revo§a o Decreto—lei 8 687 de 16.1.9h6 due incorporou o Inst tuto Nacional de Puer cultura a Universidade do Bra- sil e deu outras providencias. ' 

NOTA — Em virtude do dec.-lei acima o Instituto Nacional 
de Puericultura passa a denominar—se Instituto’Fea 
nandes Figueira e o Instituto de Puericultura e iªt corporado a Universidade do Brasil. 

DECRETO-LEI 9 155, de 8 de abril de 1 9A6. (ia-h) 
Cria a Universidade da Bahia; com sede na Capital do Estª do.
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DECRETO-LEI 9 169, de 12 de abril de 1 9u6. 
' 

(15-h) 
Dá nova redação aouart; 2h letra "0" do Decreto 8 393, de 17.12.9u5 que,dispoe Sobre a autonomia administrativa, fi 'nanceira, didatica e disciplinar da Universidade do Bra : sil. «

. 

DECRETO-LEI 9 281, de 7 de maio de 1 916.. (lo—5) 
Dispõe sôbre posse de diretores e professores catedfâticos 
da Universidade do Brasil. 

DECRETO—Lei 9 525, de 6 de junho de 1 986. (8-6) 
Dispõe sôbre a equiparação da Universidade do Paraná e a- prova os respectivos Estatutos. 

DECRETO-LEI 9 577, de 18 de junho de 1 986 (20-6) 
Dã nova redação ao art. lh e & alínea ”g".do art. 2h do Dec.lei 8 395, de 17.12.9h5,_que concede autonomia admi - 
nistrativa, financeira, didatica e disciplinar â Universí 
dade do Brasil. —

” 
DECRETO 21 521 de 18 de junho do 1 9&6 . (20-6) 

Aprova o Estatuto da Universidade do Brasil. 
DECRETO—LEI 9 588, de 20 de junho de 1 986. 

' 

(2 8-6) 
Cria a Universidade do Recife. 

PORTARIA 858 A, de 2 de julho de 1 9A6. M.E.S. (u—11) 
Aprova os Estatutos da Universidade da Bahia publicados' 

, no Diario Oficial de 22—10—9u6. 
DECRETOªLEI 9 568, de 12 de agosto de 1 9u6 (lh—8) 

Retifica a alínea "ª" do art. lh do Dec. 161 8 593: de 
17.12.989, que dispoe sobre a autonomia da UhiverSidade 
do Brasi . 

DECRETO 21 599, de 12 de agosto de 1 9A6. « (iu-8) 
Modifica disposições do Estatuto da Universidade do Bra- 
511, aprOVado pelo doc, 21 521 de 18 de junho de 1 986. 

DECRETO—LEI 9 652, do 22 de agosto de 1 9A6. (5-9) 
Dispõe sôbre a equiparação da Universidade Católica de 
Sao Paulo. 

DECRETO 21 908, de 8 de outubro de 1 9L6. 
. (10—10) 

Aprova o Estatuto da Universidade do Recife. 
DECRETO 21 968 de 21 de outubro do 1 9A6. (25-10) 

Aprova os Estatutos da Universidade Católica do Rio de Janeiro.» * 

LET n, 7, de 19 de dezembro de 1 986. 
' 

(20-12) 
Disciplina o sistema de prºmoções nos cursos superiores. 

DECRETO 22 657, do 25 do fevereiro de 1 9A7. (27-2) 
Aprova o Estatuto da Universidade da Bahia. 

MQUITHMA 
DECRETO—LEI n. 7 918, de 51 de agosto de 1 915. (5-9) 

Dispõe sôbre a organização da Faculdade Nacional de Arqui totura da Universidade do Brasil.
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A DMINISTRAÇÃO 
" 

£ FINA NÇAS 
DECRETO- LEI n. 3 053, de 15 de feVereiro de 1 9hl (15-2) 

Dispoe sôbre a matricula no curso superior de administra— 
ção e finanças. 

DECRETO- LEI n. 7 988, de 22 de setembro de 1 9h5. (26-9) 
Dispoe sôbre o ensino superior de ciências econômicas e 
de ciências contábeis e atuarias. 

DECRETO—LEI 8 815, de eu de janeiro de 1 916. (26—1) 

Incorpora & Universidade do Brasil a antiga Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro 
sob & denominação de Faculdade Nacional de Ciências Econô 
micas (Fundação Maua). 

D/RHTO 
DECRETO n. 5 905, de 12 de janeiro de 1 901. 

Aprova o regulamento das faculdades de direito. 
DECRETO n. 8 662, de 5 de abril de 1 911 

Aprova o regulamento das faculdades de direito. 
DECRETO n. lu 165, de 12 de maio de 1 920. 

Aprova a fusao da Faculdade Livre de Direito e da Faculda 
de de Ciências JUrídicas e Sociais, amb & no Rio de Janeã 
ro. 

DECRETO n. 23 609, de 20 de dezembro de 1 933. 
Aprova e manda executar o regulamento da Faculdade de Di— 
reito da Universidade do Rio de Janeiro. 

LEI 11h, de 11 de novembro de 1 955. 
Modifica a legislação do ensino. 

DECRETO-LEI n. & 56h, de 11 de agosto de 1 ghz, 
Diapoe sobre a concessão de cartas de solicitador aos alu 
nos matriculados no hº ano das faculdades de direito. 

DECRETO n. 1o 550, de 19 de outubro de 1 9h2. 
Permite & criaçao de serviços auxiliares da justiça gra — 

tuita nas faculdades de direito. 

ENGENHARIA 
DECRETO n, A 017, de 11 de maio de 1 901. 

Aprova o Regulamento da Escola de Minas. 
DECRETO n. & 158, de 12 de setembro de 1 901 

Retifica o art. 39 do Regulamento da Escola de Minas, a"



provado pelo Decreto n. & Ol7, de ll de maio de l 96'. 
DECRETO n. 8 039, de 26 de maio de 1 910. 

Aprova o regulamento da Escola de Minas, com sêde em Game 
Preto. ' 

DECRETO n. 8 665, de 5 de abril de 1 911. 
Aprova o regulamento da Escola Politécnica de Rio de Jaw 
neiro. 

DECRETO n. 1h.0h5. de h de fevereiro de 1 920. 
Altera os arts. 59 e MY e § lº do regulamento da Escola 
de Minas e Ouro Preto. 

DECRETO n-_1u.u86, de 22 de novembro de 1 920. 
ga %ovo regulamento a Escola de Minas, com sede em ouro 

re 0. 
DECRETO n. 19 150, de 27 de março de 1 930. 

Concede o grau de engenheiro geógrafo aos estudantes apro 
vados na primeira série do curso de engenharia civil. 

DECRETO n. 25 959, de 6 de março de 1 95h. 
Revoga o art. 25 do Regulamento da E36113 Politécnica da 
Universidade do Rio de Janeiro. 

DECRETO n. 21 523, de 2 de julho de 1 93h. 
Modifica dispositivos do regulamento da Escola Eclitêcniº 
ea da universidade do Rio de Janeiro. 

DECRETO n. 1 875, de 11 de agosto de 1 937. 
Dispõe sôbre o ensino de topografia e de geodâsâa elemeaw 
tar e astronomia de campo. 

DECRETO n. 15 336, de 11 de abril de 1 911. 51311; 
Modifica o art. 66 do Regulamento da Escola Haeíenal de 
Engenharia. 

DECRETO n. 18 611, de 17 de maio de 1 9u5. £19—%i 

Modifica o Regulamento da Escola Naciºnal de Engenharia 
da Universidade do Brasil. 

DECRETO -LEI n. 9 585, de 15 de agosto de 1 916 (17181 
Concede o título de engenheiro agrônomo ao: diplomados 
por estabelecimentos de ensino superior de agwonomia; 

MOS—OFM 
.DECRETO-LEI n. 1 190, de h de abril de 1 959. 

Da organização â Faculdade Nacional de Filosofia. 
DECRETO-LEI n. 1 689, de 18 de outubro de 1 939. 

Modifica o decreto— -1e1 n. 1 190, de u de abril de 1 939 
que da organização a Faculdade Nacional de Filosofia e 

da outras providencias. 
PORTARIA n. u9o de 23 de dezembro de 1 939 - Educação — (5.1-9h0) 

Dispoe sôbre os exames vestibulares às Faculdades de Filo 
sofia.

—



DECRETO-LEI n. 5 MBM, de 2h de julho de 1 9&1; - (26-7) 
Dispõe sôbre a realizagão simultânea de cursos nas facul-

, 

dades de filosofia, ciencias e letras. 
DECRETO—LEI 5 125, de 22 de dezembro de 1 912. (6í159h3 

Dispõe sôbre o ensino superior de filosofia, ciências, lg 
tras epedagogía.' 

DECRETO—LEI n. 9 055, de 12 de março de 1 916. (lh—5)
_ 

Cria um ginásio de aplicação nas Faculdades de Filosofia 
do pals.

. 

DECRETO—LEI n. 9 092, de 26 de março de 1 916. (28-5) 
-Amplia o regime didatico das Faculdades de Filosofia e da 
outras providências. 

MEDICINA . 

DECRETO n. 8 661, de 5 de abril de 1 911. 
Aprova o Regulamento das Faculdades de Medicina. 

DECRETO n. eh nõa, de 25 de junho de 1 93h. 
Aprova o Regulamento da Faculdade de Medicina de Põrto 
Alegre. 

DECRETO-LEI n. 555, de 15 de-margo de 1 958. 
Revoga a Lei n. n, de 7 de novembro de 1 93h.



DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

DECRETO 

,
% 

VETERINARIA
, 

nº 1h 120, de 29 de mªrço de 1 920. 

De novo regulamento à Escola Superior-do Agricultura e Me— 

dicina Veterinaria. 
nº a 195, de 29 de novembro de 1 920. L. 

Estabelece as bases para o reconhecimento, com carater of; 
cial, dos diplomas,conferidoe pelas Escolas de Agricultura 
e Medicina Veterinaria do pais. ' 

nº 1h 229, de 23 de junho de 1 920. 

Aprova o Regulamento para a Escola Veterinária do Exército. 
nº 5 luãªB, de 7 de janeiro de 1 927. L. 

Suprime a exceção constante da Darte final do art; luõ do 
Regulamento da Escola Superior de Agricultura e ,Medicina 
Veterinaria, aprovado pelo Decreto nº 1h 120, de 29—3—920. 

nº 17 768, de 12 de abril de 1 927. 

Prevê sôbre a instalação da Escola Superior de Agricultura 
e Medicina Veterinaria. 
nº 19 155, de 3 de abril de 1 930. 

Aprova o Regulamento da Escola de Aplicação do Serviço de 

Veterinaria do Exercito. 
nº 19 u90, de 16 de dezembro de 1 930. 

Modifica disposições do regulamento a que se refere o Daeng 
to nº 1h 120, de 29 de março de 1 920 e o Decreto nº.....a 
17 019, de 26 de agosto de 1 925. 
nº 21 5u9, de 3 de maio de 1 932. 

Suspende a execução do disposto no parágrafo único do Art; 
7º do Decreto nº 1h 120, de 29 de março de l 920. 

n 21 663, de 21 de julho de 1 932. 
Revoga 9 art. 26 do anexo nº 1 do Regulamento da Escola de 

Aplicaçao do Serviço de Veterinaria do Exercito. 
nº 21 818, de 13 de setembro de 1 932. 
Torna extensivas ao curso de médicos veterinários da Esco— 

lg Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria as exi — 

gencías dos exames, de acordo com o art. 72 do Regulamento 
aprovado pelo Decreto nº ID 120, de 29 de março de 1 920. 

nº 23 858, de 8 de fevereiro de 1 93h. 
Cria a Escola Nacional de Veterinária e aprOVa seu Regula- 
mento. 
nº 2h 307, de 29 de maio de l 93h. 
Suspende, transitoriamente a exigência do art._398 do Regº 
lamento da Escola Nacional de Veterinaria. 
nº 592, de 16 de janeiro de 1 936. ,“ 

Apíova o regulamento para a Escola de Veterinária do Exér— 

Cl Oo .: 

10 

nº 1 030, de 13 de agosto de 1 936. 
Dá nova redação à letra "a", parágrafo nº do art. 18,do rg



/. 
gulamento da Escola dc Veterinaria do Exército. ÁQ/kf 

LEI nº ASB, de 5 de julho de 1 9373 

DECRETO 

... . ,

A 

Dispoe sobre a Escola &acional de Agronomia e sobre & Escº 
la Nacional de Veterinaria» 
nº 2 533, de 22 de março de 1 938. 

I ' . 
Permite matrícula na Escola Nacional de Veterinaria,, nos 
anos correspondentes aos alunos da Escola de Veterinaria 
do Exercito, enquanto conservar—se fechada. 

DECRETO—LEI nº 951, de 1h de dezembro de l 938. 

Exige, para inscrição no concurso de,habilitação para in— 
gresso na Escola Nacional de Veterinaria, prova de ter o 

candidato concluido o curso complementar de medicina, pre— 

visto no arte aº do Decreto nº 21 Zul, de h de abril de l 932. 
DECRETO—LEI nº 1 086, de lº de fevereiro de 1 939. 

DECRETO 

DECRETO 

Modifica a denominação,das 99, lOª e lBª cadeiras da Esco— 

la Nacional de Veterinarian 
nº 5 637, de l6 de maio de l 9LLOº 

Aprova o regulamento de cursos de aperfeiçoamentO'e de es—" 

pecíalizaçao criados pelo Decreto—lei nº 1 51b, de l6 de ª 
gosto de l 939. 
nº 6 067, de 2 de agosto de l 9&0. (D.C. 9-8—9UO). 

Aprova o Regulamento para a Escola de Veterinária'do Exér— 
cito. " 

DECRETO—LEI nº 2 71a, de ao de outubro de 1 quo. (v.0. 1-11—9u0) 

DECRETO 

Modifica o Decçeto—lei nº 933, de 7—l2—938, (Ensinos agrí- 
cola e veterinarjo), 
nº 6 u17, de 30 de outubro de 1 gue. (D.C. 1—11-9u0). 

_ 

Torna extensivo & Escola Nacional de Veterinária o Decreto 

DECRETO— 

eLei nº 1 935, de 30—12—939c 

LEI nº 2 831, de n de deze bro de 1 9uo. (D.C. 6-12-9u0)— 

Modifica o.art. 12 do Decreto—lei nº 982, de 23—12—938, “9 
incorpora ao Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronº— 
micas do Ministerio da Agricultura, a Escola Nacional de 
Veterinaria» 

DECRETO—LEI nº 2 855, de 11 de dezembro de l 9&0. 

.DECRETO— 

DECRETO— 

Prorroga o prazo para funcionamento das escºlas de agrºnº- 
mia e veterinaria ainda nao reconhecidas. 
LEI nº 5 701, de 27 de junho de 1 9n3. (D.C. 29-7-9h3); 
Modifica o Decreto—lei nº 2 855, de 10-1259b0, que Prºrrº— 
ga o prazo para funciona ento das escolas de agronomia e 

veterinaria ainda nao reconhecidas. 
LEI nº 6 106, de 15 de dezembro de 1 gua. (v.0. 1742—915) 

Estende as escolas de ggronoria e veterinária reconheCidaS 
em carater permanenteg a validade de di 10 as prevista“ no 
art. Zº do Decreto—lei nº 2 855, de ll—ÍZ-âhº. 

DECRETO—LEI nº 6 Bug, de 17 de março de 1 gun. (9.0. 20—5-9hu);_ 

DECRETO 

Cyia uma taxa de validação de diploma de agrônomo e veterl 
nario. « 

nº 16 787, de 11 de outubro de l 9AA. (D.C. 13—10-9Uh). 

Aprova o regimento do Centro Nacional de Ensino e Pesqui -

- x
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sas Agronômicas do Tinisterio da A ricultura. 
DECRETO nº 16 826, de 13 de outubro de 1 9uu. (D.C. 15-10-9uu>. 

Aprova o regimento da Superintendência do Ensino Agrícola 
e Veterinario do Ministerio da Agriculturaº 

DECRETO—LEI nº 7 251, de 5 de janeiro de l 9&5. (D.Ooi8-l-9fl5). 

Dispõe sobre o regime escolar nas Escolas Nacionel,de Agrº 
nomia e Nacional de Veterinaria» “ 

DECRETO nº 20 389, de in de janeiro de 1 gro. (9.0. 16—1-9u6). 

Lodifica a redação dos arts. U66, Alo, A67, h58 8 All dos 

regulamentos das Escolas Nacional de Agronomia e Nacional 
de Veterinaria, aprovadOS pelo Decreto nº 23 979, de 8 de 

março de 1 93h. - 

' 
,

' 

AGRÍCOLA“ (MED/O) ELEMENTAR 
", 

DECRETO nº 20 20h, de 10 de julho de 1 931. 

Declara a caducidade da concessão a que se referem os Deere 
tos ns. 3 172, de,u—lO—916, e 12,518, de 5-6-917, (Escola 
de Agricultura Pratica do Quixadae Ceara). . 

DECRETO nº 22 93h, de 13 de julho de 1 933. 

Transforma o Aprendizado Agrícola de Barbacena em Escola A 

grioola. ” 

DECRETO nº zu 115, de 12 de abril de 1 eau. 

Dispõe sobre a organização definitiva dos estabelecimentos 
de ensino elementar de agricultura, subordinados e Direto— 

ria de Ensino Agricola9 do Departamento Nacional de Produe 

çao Vegetal. 
LEI nº 511, de 25 de setembro de 1 937u 

Autoriza a_criação de um aprendizado agrícola no Estado do 

Amazonas. 

DECRETO nº 2 231, de 30 de dezembro de 1 937. 

Cria um aprendizado agrícola no Estado do Amazonasg 

DECRETO—LEI nº 1 029, de 6 de janeiro de l 959.
! ) , ' "' . . 

' 
.— - - " ' 

Da denominaçoes aos aprendizados agricolas do Ministerio 
da Agricultura. 

DECRETO—LEI nº l BAC, de 12 de junho de 1 939. 
. 

"' ' 
. f ’ . 

AprOVa a transformaçeo do Aprendizado Agricola ÇJose Boni— 

facio" em "Escola de Condutores de Serviços Agricolas". 

DECRETO—LEI nº Z 255, de 30 de maio de l 9&0. (D.C. l—6—9AO). 
. .’ . . ’ . 

Transfere o Aprendizado Agricola Rio Branco, no Territorio 
do Acre7 para o Estado do Amazonas. 

DECRETO nº 6 359, de 30_de setembro de l 9&0. (D.C. Z—lG—Çhº)o 

Transfere do municipio de Vassouras para 01ml MT da Estra— 

da Rio—S.Paulo, o Aprendizado Agricola “Nilo Peçanha". 

DECRETO-LEI nº 3 059, de lª de fevereiro de l 9&1. (DeCs 17—2-9u1) 

Dispõe sôbre a criação de colônias agricolas nacionais. 

DECRETO nº 6 881, de 19 de fevereiro de l 9u1. (D.Oç 21—2—9u1).



e ;; 
DECRETO nº 6 881, do 19 de fevereiro de l 911. (D.C. 21—2—9h1) 

Transfere a sede do Aprendizado Agricola " João oimbra", 
da Superintendencia do Ensino Agricola e Voterinario. ' 

IDECREÉO na 6 882, do 19 de fevereiro de 1 911. (n.0. a+_2_911) 

aria a Colônia Agricola Nacional de Galas. 

DECRETO na 7 072, do 9 do abril de 1 911 (D.0. 11,1,911) 

Eransfere do Km 17, na Estrada Rio-S. Paulo, para Mu- 
nícipio de Pirai o Aprendizado Agrícola Nilo Peçanha. 

DECRETO-LEI nº 5 108, de 11 de abril de 1 915 (0.0. 16—19915) 

aria, junto à futura sede da Escola Nacional de Agronº— 
mia, no Km,a17, um.AprendizadoeAgricola subordinado a 
Superintendencia do Ensino Agricola e veterinario do 
Ministerio da Agricultura. 

DECRETO—LEI na 5 109, de 11 de abril de 1 915 (9.0. 16—1u915) 

Críe um Aprendizado Agricola em Cuiabá, Mato Grosso, qª 
bordinado a Superintendencia do Ensino Agrícola e Vete— 
rinario, do Ministerio da Agricultura. 

DECRETO nº 11 252, do 10 do dezembro de 1 915 (9.0. 15912-915) 

Aprova o regimento dos Aprendizadoe Agricolas. 

DECRETO nª 11 255, de 10 de dezembro de l 915 (D.C. 15—12—9h5) 

Aprova 0 regimento da Escola Agrícola de Barbacena.
» 

DECRETO—LEI na 6 195, do lo de maio de 1 911 (3.0. 15u5-911) 

Dá denominação a Aprendizados Agrícolas do Ministério 
de Agricultura. 

DECRETO 20 510, do 21 de janeiro de 1 916 (9.0. 50—1a916) 

Revoga dispositivo do Regimento da Escola Agrícola de 
Barbacena. ' 

DECRETO—LEI 9 615 de 20 de agosto de 1 916 (D.C. 25—8—916) 

Lei Orgânica do Ensino Agrícola. 

DECRETO na 21 667 de 20 de agosto de 1 916 (D.C. 25«8u916) 

. 

Expede o Regulamento dos Currículos do Ensino Agrícola. 

DECRETO—LEI na 9 815 de 9 de setembro de 1 916 (D.C. 11-9—916i 

Altera o Decreto—lei na 6 155 de 50—12—9h5, que reorgeni 
za o Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronomicas, 
do Ministerio da Agricultura. 

,

- 

DECRETO nº 21 975 de 25 de outubro de 1 916 (D.C. 25—10—9u6) 

Dã ao Patronato Agricola Artur gernerdes, do Serviço de 
Assítencía a Menores, do Ministerio da Justiça e Nego- 
cios Interiores a denominação de Escola Agricola Artur 
Bernardes, e aprova o seu regimento. -
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DECRETO nª 21 976 do 25 do outubro do 1 946 (9.0. 25—10—9u6) 

Transforma o Pªtronato Agricola Venooslag Braz do Ser— 

viço do Assistencia a Menores, do Ministerio da Justiça 
e Negocios Interiores, em Escola Venceslau Braz e apra“ 
va o seu regimento. ' 

' 

DECRETO nº 22 ivo do 20 do janeiro do 1 9i7_ (9.0. 25—1—9i7) 

Fixa a rede do estabelecimentos do ensino ágrícola no 
territorio nacional. 

DECRETO nª 22 506 do 22 do janeiro de 1 917 
' 

(3.0. 25—1—9n7) 

Altera a denominação do estanelecimentos do ensino agrí 
cola, subordinados ao Ministerio de Agricultura. 

AGRÍCOLA (SUPER/Og) 

DECRETO n9_8.519, do 20 do outubro do 1 910 

C ., ., 

Cria o ensino agronomico e aprova o respectivo regula— 
mento. . 

DECRETO n2 5 6n2 de u do janeiro do 1 929 

Modifica as designações das 92. e 212. cadeiras, da Es— 

cola Superior do Agricultura e Modicflna Veterinaria. 

DECRETO nº 20 228, do 22 do setembro do 1 951. 
I º N .. 

De nova organizaçao ao curso_de especialização em oleos 
vegetais e derivados anexºs a Escola Superior do Agri— 
cultura e Medicina Veterinária, que passa a denominar- 
so "Instituto do Oloos“. 

DEGRETO nª 22 171, do 6 do dezembro do 1 952 

Torna extensivas aos alunos de Escola Superior do Agri— 
_ou1tura e Medicina Veterinária, as'dísposíçêes do arti 
go ªº do Decreto nº 22 DOA, do 2hu10n952 e da outras #59 
videnoias.

' 

DECRETO—LEI nª 22 955, de 15 do julho do 1 955 

Boorganiza a Diretoria do Ensino Agronômico, de Direto— 
ria Geral do Agricultura. ' 

DECRETO nª 25'565, do 6 do dezembro do l 955 

Dispõe sobre aprovªção, por média, do alunos dos cursos 
do engenheiros agronomos, medicina veterinaria e do qq; 
mica industria; da Escola Superior do Agricultura e ME 
dioina Veterinaria. ' 

DECRETO nº 25 857, do 8 do fevereiro do l 952 
c 0 

Crie a Escola Nacional do Agronomia e aprova seu regulª 
mento. 

DECRETO na au 281 do 22 do maio do 1 954 

Permite a concessão aos atuais alunos das Escolas de Agog 

»,. A, , ...-__ ;Jí__i ,,z.'».,'_.1_=.:>t.4 , ' '



“% 
nomíá e Veterinária, dos Titulos Profissiºnais, respe— 
cÉívamente, de engenheiro—agrônomo e de medicoàveterí— 
narío. - 

DECRETO na zu 425, de 19 de junho de 1 951 

Dispõe sobre a localização da Escola Nacional de Agro— 
,nomía. 

DECRETO na 112 de a de abril de 1 955 

Reconhece cego ofíciàl a Escola Superior de Agrícultu—.y 
rra e Veterinaria de Minas Gerais. 

LEI nª 955, de 5 do julho de 1 957 

Dispoe sobre a Escola Nacional de Agronomia e sobre a 
Escola Nacional de Veterinaria. 

DECRETO nº 2 089, de 25 de outubro de l 957 

Organiza o Instituto Federal de Ecologia Agricola. 

DECRETO—LEI na na, de 7 de dezembro de 1 957 

Concede o título de engenheiro agronomo aos diplomados 
por estabelecimentos de ensino agronômicas. 

DECRETO—LEI nª 955 de 7 de idozembro de 1 958 

Estenge aos cursos superiores de ensino agrícola e vey 
terínsrio Os dispositivos do DeeretOvlei nª #21, de ll 
de maio de l 95 . '

' 

DECRETO—LEI nº l 015, de 51 do dezembro de 1 9§8 

Revoga o Decreto-lei nº un, de 7 de dezembro de l 957 
(Ensino agronomioo) 

DECRETO—LEI na_1 2u5, de & de maio de 1 959 

Cria o Instituto Agronomíco do Norte, subordinado ao 
Centro'Nacíonal de Ensino e Pesquisas Agronômicas do 
Ministerio da Agricultura. , 

DECRETO na & 550, de 16 de agosto de 1 9591 

Aprova o regglamento dos curses de aperfeiçoamento e 

especializacao criados pelo Decreto—lei nª l 51h, de 16; 
de agosto de 1 959.

* 

DECRETO—LEI nª 1 66h; de 9 de outubro de 1 959 

Restabelece a cadeira do plantss oleaginosas; oleos YÉ 
getaís e industria de oleos. 

DECRETO—LEI na 1 955, de 50 de dezembro de 1 959 (v.0. 1—1-910) 

Estende à Escola Nacional de Agronomia determinações da
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legislação do ensino Superior. 

DECRETO—LEI na 2 158, de 12 de abril de 1 910 (3.0. 15.1.9103 

Cria o Instituto Nacional dª cleos, no centro Nacional 
de Ensino e Pesquisas Agronomicas, no Ministerio da A— 

grícultura, 
DECRETO-LEI na 2 566, de A de julho de 1 910 (9.0. 6—7-910) 

Subordina a Estação Experimental do Viticultura e Eco ªg 

logia e Frutas de clima temperado ao Centro Nacionaí— 7% 

de Ensino e Pesquisas Agronomioas. ' 

DECRETO—LEI na 2 526, de 25 de agosto de 1 9ho.' (9.0. 26—8—u0) 

Altera e dã nova redação ao Decrgto—loi nª ª 125, do T 
28 de fevereiro do l 959, que orla a Comissao Nacional - 

de Gasogênío e cursos de gasogênío no.Mínisterío da 'é 
grícultura. '

. 

ANTE—PROJÉTO de reforma da Escola Nacional do Ágronomia ' 

, (9.0. 27—11—9u0) 

DECRETO—LEI nº 2 822, de 2 de dezembro do l Quo (D.C. 5—12—9h0) 

Concede subvenção à Escola Superior de Agricultura do 
Pe nambuco e a Escola de Agronomia dº Nordeste, na Pa— 

ra ba. “ 

DECRETO—LEI nº 2 851, do a de dezembro de 1 9&0 

Modifica o artigo 12 do Decreto—lei nª 982., de 25—12—9338, 
e incorpora ao Centro Nacional de Ensino g Pesquisas ' 

Agronomicag, a Escola Nacional de Veterinaria. 

DECRETO—LEI na 2 852, de h de dozembro d9 1 910 (n.0. 6512-940) 
' 

Modifica/o artigo 16-do Decreto—lei #3'982, 85025—12—953 
transformando a Superintendência do Ensino Agricola do 
Mingstério da Agrigultura, em Superítendência do Ensino - 

Agrlqola e veterinario. -
, 

DECRETO—LEI na 2 855, de 11 as dezqmbro de 1 guo (9.0. 15-12-910) 

. » ' o 

m1a e veterinaria ainda não reconhecidas. 

DECRETO—LEI na 5 ohh, de 12 de fevereiro do 1 9ul (D.o.=1u-2»9u1) 

Prorroga o prazo de funcionamento das escolas de agruqâ 

Bispos sôbre o Instituto Agrônomíoo do Nbrte, criado 
pelo Decreto—lei nª 1 anã, do u—u-959. 

DECRETO—LEI nª 5 555, de 17 de junho de 1 911 (3.0. 20.6-9u1) 

Transfers para o Instituto de Experimentação ªgrícola, 
o Centro Nacional do Ensino e Pesquisas Agronomicas. » 

DECRETO—LEI na 5 527, de 21 as agosto de 1 9ul (D.o.,25.8—i1) 

Supríme a 19a. cadéira da Escola Nacionaí de Agronomia. 

DECRETO—LEI nº 5 601, do 9 do setenmro de 1 9ul (n.0, 12.9»9h1}‘ 

Di§p88 sôbre o provimento dos cargos de professor catª 
dratíco da Escola Nacional de Agronomia e da Escola nª



. w)“ WW“ gera-"4.7, -. 

!. 

ªs e 

PARECER do Ministro da Agricultúra sôbre o registo do diplomas e 
transferencia dos alunos das eácolas do agronomia o veterinaria£ 
nao reconhecidas. , (9.0, lo—u—hZ) 

n n , fl cional do Veterinaria. ) 

DECRETO no 11 052, do 8 do dezembro do 1 9A2 (3.0. 10—12—9u2) 

Modifica a redação do artigo uzo do ªogulamento aprova 
do polo Decreto nª 25 979, do 8-599 , na parte relati

. 

va a Escola Nacional do Agronomia. '-. « -» 
. 
,"€ 

DECRETO—LEI nª 5 279, de 25 do fevereiro do 1 9u5(D.0. 27—2—9u5) 

Altera o dispositivo do regulamento da Escola Nacional ' 

do Agronomia, baixado pelo Decreto—nª 25 979, de'8—5—954.
, 

DECRETOeLEI nª 5 286, do 26 do fevereiro do 1 9h5(D10. 1-5-945) 
Rovigora no corrente ano, para os estageleoimentos de 
ensino superiºr subordinados ao Ministerio da Agricul— 
tura, o Decreto—lei nª 5 lua, de 25—5—9hl. 

DECRETO—LEI nº 6 155, do 50 do dezembro do 1 945 (D.C.. 1.1.9hh31 

,Reorganiza o Centro Nacional do Ensino e Pesquisas Agrº nomicas, do Ministerio da Agricultura. (Cria a Univer— 
sidade Rural). , 

DECRETO—LEI nª 6 570, do eu do março do 1 945 (3.0. 27—5—9u5) 

Revigora, no corrente ano, para a Escola Nacional do 
Agronomia, as disposiçoes do Decreto—lei nª'õ 1h5, do 
25—5—9h1» : -

' 

DECRETO—LEI na'o nou, do 5 do abril do 1 9hh (p.o.’8yu.9uu) 
' Revigora, no corrente ano, para os est belecimentos do 

ensino superior subordinados ao Ministerio da Agricul— 
tura, as disposiçoes do Decreto—lei nª 5'lh5;'de»25—õh9hl, .» que permite a realizaçao de_novas provas. 

DECRETO nº 16 787, do 11 do outubro de'l 9uu 

Aprova o regimento do Contfo’Nacional do Ensino e Pes— 
quisas Agronomicas do Ministerio da Agricultura. 

DECRETO—LEI nº 7 970, de 19 do setembro do 1 9A5, (0.0. 21—9—9h5) 

AutoriZa a Únião a incorporar ao seu patrimônio a Es— 
cola do Agronomia Eliseu Maciel, pertencente ao Muni— 

. 

cípio do Pelotas. 
5 

_

_ 

DECRETO nª 17 683, do 26 do janeiro do 1 995 (D.C. 29—1—9u5y 

Altera o artigo 595, letra a do regulamento da Escola 
Nacional do Agronomia, baixado pelo Decreto nº 25 979, 
d9 8“5“95u¢ ' * 

DECRETO—LEI na 8 290, do 5'ae dezembro do 1 9A5 -(D.o. 7«12»9u5) 

Cria a Escola do Agronomia da Amazônia. '( 
DECRETO na 20 589, do lu do janeiro do 1 946 (9.0, 15_1-955)' — 

'; 

Modifica a redação dos artigos uéó, Alo, u67, h68_e ,kll»" 
dos regulamentos das Escolas Nacional do Agronomia o1 R$»~~
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.cíonal de Veterinária, apróvados pelo Deeratb na 25 979,
' 

de 8-5—95u. - 

' 

—

. 

' 

DECRETO—LEI nº 9 585, de 15 de agosto do 1 9&6 (úLo, l7—8—9h6) 

Concede o título de Engenheiro Agrônamo aos diplomades por 
'estabclecímontos de ensino superior de agronºmia. 

DECRETO—LEI nª 9 61§, de_20 de agºsto de 1 9A6 (3.0. 25—8—9u6) 

Lei Orgânica do Ensino Agrícolá. 

-DECRÉTO nº 21 667, de 20 de agosto do 1 9u6" 
. 

(3.0. 25—8—9u6) 

Expede o Regulamento dos Curriculos do Ehsínº AgríCola. 

DECRETO—LEI n2 9 815, de 9 de setembro do 1 9h6 (9.0. 11—9o9u6) 

Altera o Decréto—lei nª 6 155 de 30—12—9h3, qge reorganiza 
o Gegtro Nacional ds'Ensíno e Pesquisas Agronomicas, do Mi 
nísterío da Agricultura.- ' 

DECRETO na 22 A70, de 20 de janeiro de 1f9u7 
' 

(9.0. 25—1—997) 

Fixa a rêde de estabelecimentos de ensino agricola no ter—. 
rítorío nacional. 

Jia/205 .LLT.
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DECRETO 1h 675, de 17 de fevereiro de 1 921. 
Da novo regulamento ao Instituto de Quimica. 

DECRETO 17 919, de 26 de agosto de l 925. 
Aprova o regulamento para O curso de quimica industrial 
agricola, anexo a Esoola Superior de Agricultura e Medicª 
na Veterinaria. ' 

DECRETO 17 5u5, de 10 de novembro de 1 926. 
Aprova o regulamento para o curso de quimica industrial 
da Escola de Minas de Ouro Preto. 

DECRETO 23 172 de 29 de setombro de 1 933. 
Dispoe sobre a organização da Escola Nacional de Química, 
aprova e manda executar O respectivo regulamento e da ou- 
tras providências. 

CURSOS Df APEMICQAMENTO 
DECRETO 23 508, do 28 de novembro de 1 933. 

Modifica a seriação do Curso de Biblioteconomia e da ou— 
tras providências. 

DECRETo—LEI 1 51h, de 16 de agosto de 1 939. 
Cria, no Ministerio da Agricultura, cursos de saperfeigoa‘ 
mento e de especialização, previstos na lei 28 &, de 2 

10—936 e no doc. lei 579 de 30. 7. 938 e da outras providências. 
DECRETO u 53o, de 16 de agosto de 1 939. 

Aprova O regulamento dos cursos de aperfeiçoamento e espe
' 

cialização, criado pelo dec. lei 1 51h, de 16. 8 959 
DECRETO 5 637 de 16. de maio de 1 9EO. (18-5) 

Aprova o regulamento de cursos de aperfeiçoamento e de es 
pecializaçao criados polo doc. lei lãlh, de l6 8. 959 

DECRETO—LEI 2 213, de 29 de maio de 1 9uO. 
Anexa ao Instituto Oswaldo Cruz o Curso de Higiene e Sau- 
de Publica. 

DECRETO 5 738 de 29 de maio do 1 9uO. , (31-5) 
Aprova o regulamento do Curso de Saúde Pública. 

DECRETO—LEI 3 333, de 6 de junho de 1 9u1 (9—6) 
Dá nova organização ao Curso de Saúde Pública. 

DECRETO 7 3u1, de 6 de junho de 1 9u1. (9-6) 
Aprova o regulamento do Curso de Saúde Pública. 

DECRETO-LEI 3 615 de 13 de setembro de 1 911. (16-9) 
Altera o dec. lei 1 51h de 16 de agoSto de 1 939, que cri 
ou no Ministério da Agricultura, cursos de aperfeiçoamen- 
to e de especialização. 

DECRETO—LEI E 083 de h de fevereiro de 1 9h2- (6-2) 
Dá nova organização aos cursos de aperfeiçoamento e espef



cialização criados pelo dec. lei 1 51h, de 16,8.959. 
DECRETO 8 7D1 de'11.2.9u2. (la-2) 

Aprova O regulamento dos cursos de aperfeiçoamento e es— 

pecializaçao & que se refere o dec. lei & 085 de h.2.9h2. 
DECRETO—LET h 296, do 15 de maio de 1 9A2. (15-5) 

Cria, no Departamento Nacional de Saúde, cursos;de apor — 

feíçoamento e especializacao c da outras providencias. 
DECRETO 9 588 de.13 de meio de 1 9h2. 

' 

(16—5) 

Aprova oúregulamento dos cursos de aperfei camente e espe“ 
cializaçao do Departamento Nacional de Sam e, a que se rã: 
fere o dec. lei & 296, de 15.5.9h2. 

DECRETO-LEI h one, de 2 de setembro de 1 9h2- (u-9) 
Altera disposições do dec. lei 5 335 ªo 6.6.9h1, e do 
deg. lei & 296, de 15.5.9u2, que dispoem sôbre cursos de 
saude publica. 

DECRETO-LEI 5 11A, de 18 de dezembro de 1 gua. (21-12) 
Altera o dec. lei D 085 de h.2.9u2 que dá nova organiza - 

...: 

cao aos cursos de aperfeiçoamento e especializacao. 
DECRETO 11.111 de 18 de dezembro de 1 9h2- (21-12) 

Altera enregulamento dos cursos de aperfeiçoamento e espe 
cializaçao aprovado pelo dec. 8 Th1, de 11.2.9h2. 

DECRETO-LEI 5 557, de 19 de junho de 1 9u5. 
' " 

(3-6) 
Altera disposições do dec. lei h.296, de 15.5;9h2, que 
cria cursos de aperfeiçoamento e especializacao no Depar- 

.mento Nacional de Sandes 

“DECRETO 15 521 de 29.9, 9 us. (1-10) 
Altera o art. 11 do dec. 8 7hl de 11.2.9h2, que aprova 

ouregulamento,dos cursos de aperfeiçoamento e especializª 
çao do Ministerio da Agricultura a—que se refere O dec. 
lei h 083‘de u.2.9u2. 

DECRETO n. 1h llZ, de 29 do novembro de l 9h}. (1‘12) 
Altera disposições do regulamento do Guren de Saúde Públi 
ca, aprovado pelo dec. n. 7 3&1 de 6.6.9h1. 

DECRETO 1h 178, de 6 de dezembro de 1 9u5. (8-12) 
Altera disposições do_regulamento dos Curses de Aperfeiçg 
amento e Especializaçao do Departamento Naciona1.de Saude. 

DECRETOMLEI 6 uno, de 27 de abril de 1 911. (2-5) 
Dá nova organização ao curso de biblioteconomia da Bibliª 
teca Nacional. 

_ 

DECRETO 15 595, de 27 de abril de 1 gun. (2-5) 
Apr0va o regulamento dos cursos da Biblioteca.Nacional. 

DECRETO—LET 6 689, do 13.7;9uu (15-7)\ 
Dispõe sôbre a organização do Curso de Museu, no M.E.S.,e 
da outras providencias. 

DECRETO 16 078, de 13 de julho de 1 9uu. (15-7) 
Aprova o regulamento do Curso do Museus & que se refere o 
dec. lei 6 689, de 13-7.9hh-

_ 

DECRETO 19 228, de 19 de julho de 1 9u5. (21-7) 
Altera ouregulamento,dos Cursos de Aperfeiçoamento e Espª 
cializaçao do Ministerio da Agricultura.
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, cialização criados pelo dec. lei 1 51h, de 16.8.939. 

DECRETO 8 7u1 de 11.2.9h2. (iu-2) 
.Aprova o regulamento dos cursos de aperfeiçoamento e es— 

pecializaçao a que se refere o dec. loi h 083 de 4.2.9h2. 
DECRETO—LEI E 296, de 13 de maio de 1 9u2. (is—5) 

Cria, no Departamento Nacional de Saúde, cursosªde apor ª 
feiqoamento e especializacao e da outras providencias. 

DECRETO 9 588 do 13 de meio de 1 9u2. 
' ' 

(16—5) 

Aprova oúregulamento dos cursos de aperfeiçºamento e esp 
'cializoçao do De artamento Nacional de Saude,.a que se r_j 
fere o dec. lei 296, de 13,5.9u2. 

DECRETO—LEI u éué, oe 2 do setembro de i 9u2. (M—9) 

Altera disposições do dec. lei 5 355 ªo 6.6.9h1, e do 
deg. lei h 296, de 15.5.9h2, que dispoem sobre cursos de 
samepmúka. 

DECRETo—LET 5 11h, de 18 de dezembro de 1 9u2. (21—12) 

Agtera o dec. lei A 083 de u.249u2 que dá nova organiza - 
çao aos cursos de aperfeiçoamento e especializaçao. 

DECRETO 11.111 de 18 de dezembro de 1 9u2. (21-12) 
Altera oNrOgulamento dos cursos de aperfeiçoamento e espe 
cialízaçao aprovado pelo dec. 8 7h1, de 11.2.9h2. 

DECRETO—LEI 5 557, de 19 de junho de 1 9u5. (3—6) 

Altera disposições do dec. lei h.296,-de 13.5;9h2, que , 

cria cursos de aperfeiçoamento e especializacao no Depar- 
.mento Nacional de Sande,“ 

DECRETO 15 521 de 29.9, 9 A}. (1-10) 
Altera o art. 11 do dec. 8 7h1 de 11.2.9h2, que aprova 

onregulamentotdos cursos de aperfeiçoamento e especializª 
çao do Ministerio da Agricultura a que se refere o dec. 
lei E 083 de 1.2.922. 

DECRETO n. 1h 112, de 29 de novembro de-l 9M3. (1-12) 
Altera disposições do regulamento do Curso de Saude Fábia 
ca, aprovado pelo dec. n.’7 BAI de 6.6.9h1. ' 

DECRETO iu 178, de 6 de dezembro de 1 9u5. (8—12) 

Altera disposições douregulamento dos Cursos de Aperfeiâg' 
amento e ESpecializaçao do Departamento Nacional de Seu . 

DECRETo—DEI 6 uno, de 27 de abril de 1 9uu. — (2-5) 
Dã nova organização ao curso de biblioteconomia da Biblio 
teca Nacional. “ 

DECRETO 15 595, de 27 de abril de 1 9EE. 
' 

(2-3) . 

Aprova o regulamento dos cursos da Biblioteca Nacional. 
DECRETO—LEI 6 689, do 13.7.9uu (15-7) 

Dispõe sôbre a organização do Curso de Museu, no M.E.S.,e 
da outras providencias. 

DECRETO 16 078, de 13 de julho de 1 9uu. (15-7) 
Aprova o re lamento do Curso de Museus a que se refere o 
dec. lei 6 89,.de 13.7.9uh. 

DECRETO 19 228, de 19 de julho de 1 9u5. (21-7) 
Altera ouregulamento,dos Cursos de Aperfeiçoamento e Espa 
cializaçao do Ministerio da Agricultura.
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DECRETO—Lai 8 300, de 6 de dezembro de 1 985. 
Cria cursos técnicos na Divisão de Ensino Industrial do De 

partamento Nacional de Educação e da outras providencias. 
DECRETO nº 20 178 de 12 de dezembro de 1 985. (18—12) 

altera 0 Dec. 8 675 de 3. 2. 9h2 e da outras providências 
com relação a Cursos do Ensino Industrial. ,'

, 

DECRETO-LEI 8 353 de 12 de dezembro de 1 985. 
Dá nova redação ao art. 59 do Dec. lei 6 527 do 2h.5 .9hh, 
sôbre cursos de visitadores sociais, educadoras familiare& 
puerioultoras e nutricionistas. 

DECRETO 20 279 de 26 de dezembro de 1 915.. (28-12) 
Aprova o Regimento do Instituto Rio Branco, do Ministério 
das Relações Exteriores. 

DECRETO-LEI 8 A61, de 26 de dezembro de 1 985 (28— 12) 
Da nova redação ao Dec. lei 7 h75 de 8. h. 9&5, _que dispõe 
sobre a criação do Instituto Rio Branco. 

DECRETO—LEI 8 532 de 2 de janeiro de 1 9u6. (u—l) 

Cria, no Ministério da Educação e Saude, Curso de Emergên- 
cia para a formação e aperfeiçoamento de professores de 
trabalhos manuais. 

DECRETO-LEI 8 583-de 8. 1. 9116. (10- 1) 
Dispoe sôbre a organização de cursos pelo Instituto Nacio-, 
nal de Estudos Pedagogicos e da outras providências. 

DECRETO—LEI 8 589 de 8 de janeiro de 1 9u6. _ (10.1) 
Altera o regulamento dos cursos de aperfeiçoanento e espe- 
cialização do Departamento Nacional de Saude. 

DECRETO-LEI 9 023 de 26 de fevereiro de 1 986. (28-2) 
Modifica os dispositivos legais que indica, relativos a 
cursos do Departamento Nacional de Saude, do Ministério da 
Educação e Saude. 

DECRETO—LEI 9 733 de h de setembro de 1 986. 
_ 

(6-9) 
Dispoe sobre o Curso de Aperfeiçoamento de Diplomata, do 
Instituto Rio Branco. . 

JOR NA [ ISMO 
DECRETO-LEI 5 u80 de 13 de maio de 1 9h5 (20-5) 

Instituo o curso de jornalismo no sistema de ensino superi 
or no pals e da outras providências. 

DECRETO 22 2h5 de 6 de dezembro de l 9M6. (9-12) 
, Dã organização ao Curso de Jornalismo.
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A REFORMA-DA EDUCAÇÃO EM FRANÇA 

ªâ;_2â£ÉÉ 

Neste estudo só trzta renos 6a reforma da educacão- em 

Francag em grau secundari io. Depois de um primeiro periodo de 
') 
/_ SHOE COX”: 95 KISSESS rªatérias ”(GTS t O-

»

H estudos q_ue irá a é os

h :ivera um ciclo de & anos cnarado de orienta— d as as criancca s 

gªg, destinado a de r o OpªlWU de mbase, necessário à todas as 

criancacª criando assina um fundo corum de conhecifentos: For — 

neceráº a todos’ as bases cientificas e artísticas, literarias 
e techicasa bem como as tecnicas fundamentais de comunicacao en 

tre os homens: a lingua materna (falada e escrita)a se possivel 
outra lingua; o calculo, o desenho, a geografia e a historia. 
Esse ensino é pois igual para todas as criancas, dando—lhes uma 

base mínima comum. Mas nessa idade já se observam diferencia - 

cões— "Para corresponder a essa dupla necessidade de um ensino 

comum e de um ensino diferenciado, o projeto prevê os estudos go 

mums de base numa parte do dia e depois o que se chamou opções" 

(É. Wallon): e explica = "essa opções não seriam actividades de 

lazere es, nas atividades entre as quais as crianças teriam quefes 

colherâ atividades tbrando cada vez mais consistencia, para Chg 

gar, no fim 6o ciclog a uma orientacao verdadeira9 Que as Girl 
gira à estudos mais especialisados"º 

“Essa orientacao iniciada nais ou rar os; aos 12 anos se 

ria progressiva, não seria(, apenas9 o resultado de um ou dois 3* 

xames feitos em um memento dado, e gre determinariam em seguida 

o seu futuro". 
.Ao contrario... seria um periodo durante o qual a cri 

anca seria posta en cor -6ic5es de poder rostrar CU121 , os seus gos 

tos9 suas nreferencvr e isso a pro; osito das dive sas ocupações 

que lhe seriam propostas". 
1A criança escolhe eyperirentando. O professõr e o cri 

entador guian, “aconselham e observam a—otitude da criança em fa 
os das opcõesa observar as suas rea ões. Há exercicios e ocupa—“ 

ções destjnad cos & por er evidencia as aptidões e as preferencias.
H 

dual)9 que re elar o tony; erarento9 as qualidades de mando:) de cº 
1 i O]. m‘ rentes fornas de trabalho ( em equipe ou indivi 

laooieraoj as Vpreferercias pelo mundo 6a natureza ou da socieda- 

de; pelo dominio da ratéria ou do espirito. 
As opções correspondem aos principais tipos de cara'ter9 

aos diferentes tipos psicologicos.
'

1 Põderos (ivi" —las grosso FOGO er ci _erc1es e letras, 
com duas sub—divisões; 

A C1c_:£j as ciencias de observacãog rorfoloricae 

11 
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e outras, e as ciencias experimentais e tecnicas que põem o homem 

em condição de modificar o meio em que vive—' 

B. LetraSj as humanidades classicas, que alimentam o 

'espirito e preparam homens "capazes de aspirar tudo o que as civi 
lisacões classicas contêm como liçãó de história e experiencia'hg 

mana" — A licão do ;assado - a lenta evelucão da humanidade no teª 
'po; e 

as humanidades modernaS‘ que fazem compreender coro se vive e pen 

se nos outros paizes; a contribuição de todos os povos simultanea 

nente para a construção de um mundo melhcr; o mundo coro um todo; 

as serelhança s fundamentais entre os hor s; os preconceitos regi 

onais ta o noc ivosg que permitem a conunicac çâo entre os homens dos 

diferentes países zela sua compreensão rútna. 
O! Provoca-se e estipula-se & escolha das opc es, ras essa 

escolha nunca é difinitiva, é Ser “pre svjei ta a revisão, revis' 
que pode ser espontânea, fox parte do 111139 ou provocada e acon 

selhada pelo prófessor ou pelo orientador cona fruto de suas ob- 

servações.
. 

Precisa—se re.g.et ir owe todas as criancas fazem a base 

mínima e necessária de ciencias e letras9 ras, pelo sistema de op 

ções alguns fazer:.; a éP desse mfnimo9 um programa maior de ciencia, 

e outros fazer mais letras. 
Os conhecimentos sao solidos e sériosi 
Procura—se o equilibrio harmonioso entre as facrldades9 

.o desenvolvimento das diferentes aptidões e não o diletantismc e 

apenas o ornamento do esr1r1to. ' 

. ' 

As opções revelam aptidões que a eºfdla antiga -ignora e 

mutila. Mostra a crianca que se volta para o passado; mostra a lg 

la que se interessa pelos outros povos, outras pessoas; as que cg 

"lecionam, as que observar.:-9 as qUe experimentam e tente: mais. 

Revela as diferentes fórras de eypiªssão: as verbais,mais 

comum que garantem grande suces o na escola antiga e as outras to 

das pelas quais tantos podem se realisar9 se afirmar; as 10111-. ªº 

expressão, gráficas e mecânicas, plasticas e artísticas; (algumas 

delas de tamanha importancia na sociedade moderna, bastando lem — 

'brar o desenho de maduinas e o desenho espontâneo elivre9 e a 

importancia da reprexentação Visual9 etc). 
E todas essas diferentes forras de inteligenci9 de sen— 

sibilidade e de terpe,arento tem a suaiaza o de sêr, a sua aplica« 

cão na sociedade— Todas podem e devem se desenvolver. 

E preciso que a escola permita que todas se revelem e se 

desenvolvam e não haja como um laminador que corta tudo aquilo 

que não corresponde ao tipo único preestabelecido9 como já vimos. 

. 

Deveros lembrar, tambem, que o dominio progressivo do. 

hover sobre'a natureza7 escravisando-a a seu ,erviço; a devcober- 

ta de novas fonte: de energia e_a raquina vão, aos poucos9 liber—
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tando o.horem de um trabalho excessivo e erbrutecedor, dando-lhe 
lazeres, transformando—o em um hover - na sua grandeza e dignidª 
de e não mais apenas um profissional.

. 

Precisa, pois9 ter o horrem9 interesses múltiplos e ocupa 
ções diversas, artísticas9 literárias9 teoricas ou cientificas pa 
ra Viver os seus lazeres; 

Resumindoá temos, pois9 um ciclo de orientação com um 
tronco básico comum para todos9 compreendendo as tecnicas fundamen, 
tais de expressão e comunicação entre os homens, e pncões e meto; 
dos de trabalho diferentes que permitam a revelação 6‘3 diversas 
tendencias e a orientação futura da criança. 

Terminado o ciclo de orientação, o aluno, já com 16 aª 
nos, a especialisaçâo se torna necessáriaª 

.Sempre de acordo com as aptidões demonstradºs, irão uns 
para as escolas profissionais, enquanto outros continuarãoa duran 
te dois anos9 num segundo periodo ou ciclo de especializacao.~ 

Não haverá mais ai ensino comum para todos. Haverá gran 
de variedade de escolha, variedade de grupos de disciplinas, O 

número de “baccalaureate" diferentes será muito maior do que atu 
alwente para corresponder rggjggntg às diferenças de temperamento 
e aptidões, como já observamos. 

Já foi instituido o baccalauréat de ciencias tecnicas 
que corresponde aquelas que demonstraram gosto pelas ciencias cons 
trutivas e tecnicas e que, provavelmente9 serão orientados para 
as diferentes profissões de engenharia. 

Aqueles que não cursaram esse ciclo de especialização, 
mas ãmgresSarem nas escolas profissionais, ao findar o ciclo de 
orientação, (sempre de acôrdo cor a capacidade demonstrada) formª 
rão o Operariado, os camponezes, bem como os quadros tecnicos mg 

dios da nação: na agricultura, na industria, no comercio como na 
administração. 

Evidentenente os cursos serão mais ou menos longos, mais 
ou menos trabalhosos segundo o grau que as possibilidades do aluno, 
lhe permitirem atingir. 

& Nessas escolas tecnicas profissionais, metade do tempo 
(mais ou menos 22 horas por semana) é empregado em continuar o 

estudo geral() em desenvolver a inteligencia e em adquirir conheci 
mentosf Como diz Pierre Faure, aqueles que tem melhor formação 
geral, são sugeriores resno para a producao material — "vê—se"9 
diz ele "que é o cerebro que comanda a não, e que o rendimento prº 
fissional é função da inteligencia geral". 

A outra metade do tempo, destina—seanessas escolas, a 

aprendisagem do trabalho. = 

38585 escolas dão um certificado de fim de estudo9 mas 
são previstos cursos mais profundos para os alunos mais-ber dota .* .. z » __
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dos, ãe maneira a prepara—los para o baccalauréat tecnico.
“ 

A interciculação é semçre facilitada de modo aretificar 
qualquer erro de orientação. . 

O baccalauréat tecnico é equivalente aos baccalauréats 
culturais: permite o exame de admissão para qualquer das grandes 

escolas. Em geral, porém, se foram bem orientados, destinam—se 

esses alunos às profissões de engenharia, indo muitas para a escg 

la des Arts et Metiérs ou para as pesquizas aplicadas, podendo, 

mesmo, fazer o doutorado de engenharia.
. 

Só em Paris, existem atualmente cerca de 300 escolas teº 
micas-profissionais com aproximadamente 50000 alunos. 

E previsto, ainda, um terceiro ciclo de dois anos, de 

ensino preuniversitário ou propedeutico que permitirá elevar o n; 
vel dos estudos na universidade, transformando-os em estudos veg 

dadeiramente superiores.
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