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Exmo. Sr.
Senador JARBAS GONÇALVES PASSARINHO
DD. Ministro da Educação e Cultura

Criado pelo Decreto nº 65.189/69, de 18.9.69,e in~
talado pelo Ministro Tarso Dutra a 14 de outubro, o Grupo de Trabalho
"para propor a reforma do ensino fundamental" iniciou no mesmo dia suas
atividades dividindo-se em três sub-grupos para estudo do ensino funda
mental, do ensino média, e dos recursos para a educação. A seguir, à
medida que tais assuntos foram sendo estudados, o Grupo voltou a divi=
dir-se em novos ·sub-grupos para o exame de outros problemas. A ~stes
sub-grupos foram distribuídas as contribuições e sugestões que chega -
vam de todos os pontos do·País.

Não foi f~cil a tarefa: a variedade e complexidade
~

dos problemas, o estudo simultaneo de mais de um nível de ensino, a
precariedade das condições de trabalho, tudo dificultou não pouco a a-
tividade do Grupo. Mas a tudo o GT procurou superar no desejo de con-
tribuir para a solução de problemffitão urgentes e tão fundamentais ao
desenvolvimento do Brasilo

Para melhor compreensão dos documentos que seguem,
cumpre ter presentes algumas observações:

1. Dentro da compet~ncia que o Decreto lhe atribuí
ra, o GT se limitou a matéria contida nos seguinte~ TitulaS da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional: VI (Da Educação de Grau Pri-
mário), VII (Da Educação de Grau Médio), XII (Dos Recursos para a Edu-
cação) e XIII (Disposições Gerais e Transitórias).

2. Cada um dos capítulos em que se distribui o tra
balho tem uma parte de fundamentação e doutrina, seguida de um "proje-
+o ", A diversidade de estilo entre os capítulos, sobretudo na parte
da fundamentação, se deve à diversidade de relatares; mas tanto os prQ

jetos como a fundamentação foram discutidos sucessivamente pelos sub-
-grupos e depois por todo o Grupo o

30 Embora os projetos estejam vazados em artigos e
parágrafos, como se fossem leis, não foi inten~ão do GT apresentar an-
teprojetos de lei. no sentido estrito do têrmo; a forma de artigos tem
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. ,.por finalidade apenas cristalizar em formulas breves os prlnclplos dou
trinários contidos no início de cada um dos capítulos. Dois motivos
entre outros, levaram o GT a evitar projetos definitivos de lei~

3.1- Qualquer reforma em profundidade, como a
que preconiza o GT, deve integrar-se nas linhas de uma política geral
de prioridades; era o nôvo Govêrno, para estruturar o denominado Proj~
to Brasileiro de Desenvolvimento, estuda ainda as linhas desta políti-
ca global e as prioridades de investimentos;

302- além disso, tanto o atual ensino primário
como o ensino fundamental aqui proposto são da competência dos Estados,
muito distintos uns dos outros, com problemas específicos e diversifi-
cados na área da educação. Por êste motivo impõe-se consulta mais am-
pla às unidades da Federação (Conselhos Estaduais de Educação e Secre-
tarias de Educação dos Estados), antes de reduzir a projetos definiti-
vos as sugestões do GTo

4. Também por êste motivo, entre as regras que o-
rientam constantemente o trabalho do Grupo estavam a de evitar fórmukB
rígidas; a educação, como processo vivo, procede sem esquemas premold~
dos" ao contrário da administração, que, à adaptação progressiva, pr~
fere estruturas nítidas e simétricas. Ao cuidado com a flexibilidade
das soluções propostas, juntou-se a preocupação com a singeleza da lin
guagemo

É possível que o resultado dos esforços do GT frus
tre mais de uma expectativa, sobretudo se considerarmos o sentido de
indagação mais que de solução que se encontra em algumas partes do
trabalho. É que o educador se acostuma cêdo a ultrapassar, neste cam-
po, a concepção da verdade como fórmula universal de solução, para se
elevar à verdade como procura a indagação continuada. O GT se dá por
muito bem pago de seus esforços se, ao têrmo de seus trabalhos, lograr
suscitar nos que se dedicam à educação,saudável debate sôbre as idéias
aqui enfeixadas.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1969
Peo José de Vasconcellos
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I. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Relatora: Nise Pires

101 A REFORMA COM SENTIDO DE ATUALIZAÇÃO
FUNDAMENTAL

CONCEITO DE EDUCAÇÃO

o que est~ a exigir atualizaç~o, quanto ao ensino
primário e médios dec0rre em parte de novos conceitos pedagógicos que
imp~em ao ginásio as características de um ensino de formaç~o9 como
sucede com o curso prim~rio~ e, ainda, de fatares ineréntes ~ própria
evoluç~o social brasileira.

O ensino prim~rio9 além de nao atingir ~ totalida-
de das crianças ~att8faz aos anseios por edu
caçao arraigados na massa popu.lacionalo

A demanda de ensin~ médio, independente da classe
sociall mostra-se maoiça e incont~olável, n~o importando 9 de um modo
geral, que a qualidade do atendimpnto llO curso médio n~o seja a espe-
r~vel ou que a preparaçao ministrada se reveJo insuficiente para o
prosseguimento dos estudos ou para a vida de trabalhoo A realizaç~o
dês se curse confere um I!statusl!mais alto na escala socia19 ao qual
todos aspiram ascender. A busca ~ mais de prestígio ~ue de efic~cia
pela aç~o educativa, o que representa fatal desvirtuamento de fins.

J!: Lneuf'ocáve.l, no entanto, a pr esaao social que foE,
ça o acesso à educaç~o. Precisa ser enfrentada por um planejamento
h~bil e redirigida visando ao aproveitamento m~ximo das oportunidades
educacionais ofertadaso

Como condiç~o quase de sobrevivência da nacionali-
dade? ao Brasil se aponta a meta de educar de forma adequada sua pOP2!
laçio. A complexidade e a diversificaç~o de atividades da sociedade
contemporânea e a impossibilidade de prever tôda a gama de situações
de vida que venham a surgir9 decorrentes da evolução aceleradas indi-
cam a necessidade de ministrar-se ao indivíduo uma formaç~o geral quo
lhe possibilite entrosar~so eficientemente no processo social.



- 2 =

Pesquisas realizadas no campo econômico mostram,par
exemplo 9 que uma cultura básicay seguida da preparação especializada
que se fizer necessária9 propicia rendimento maior da mão-de-obra que
uma formação apenas profissionalizante~ sem o apoio daquela base cul-
turaL

Situa=se aqui um ponto-chave da presente reformao
Passa a enfocar=se o ensino primário e médio sob um nôvo ânguloo Im-
planta-se no Brasil o conceito de educação fundamental 9 que represen-
ta a formação básica imprescindível ao homem para realizar-se como pe.§.
soa, participante efeiiv09 consciente e responsável da comunidade em
que vive e da sociedade em geralo

Essa ed.ucaçao fundamental9 que engloba a antiga es
cola primária e ° antigo ginási09 caracteriza=se por formar indiví-
duos dotados de q~alificação e instrumentos que lhes permitam prosse-
guir nos estudos ou incorporar=se à fôrça de trabalh09 após9 se nece.§.
sári09 rápido e intensivo treinamento fora do sistema convencional de
ensinoo A par disso9 pretende formar crianças e adolescentes felizes
e ajustados e oferecer-lhes condiç~es e situaç3es de experi~ncia que
lhes permitam sentir-se participantes na dinâmica da vida comunitária.

102 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL OBJETIVOS

Proporcionar ao educando u.ma formação básica que o capacite para

.- comunicar-se com efici~noia;
- dominar as estruturas básicas das disciplinas ou áreas es

tudadas;
- integrar-se ao meio em que vive;
- conhecer os problemas da comunidade a que pertence

problemática brasileira;
participar da solução de problemas a seu alcance;

= agir em decorrência de uma adequada formação moral

e a

•• o

e C1Vl

ca;
- desempenhar com efici~ncia as atividades ligadas à vida

comum e aumentar o rendimento do trabalho que vier a de
sempenhar quando incorporado à mão-de-apra;

- reconhecer os próprios inter~sses e capacidades prováveis
em relação a vários tipos ~e atividades;

- estudar e aperfeiçoar-se por si9 em função de hábitos e
habilidades básicas adquiridosr tendo condições para edu-
car=se permanentemente e interêsse por faz~-lo;
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ver o mundo em que vive com curiosidade e interêsse;
- usar a imaginação e desenvolver a criatividade;
- ser receptivo à mudança;
- aperfeiçoar o caráter, respeitar os semelhantes e com êles

solidarizar-soo

103 PRINCíPIOS

1 - A educação fundamental atenderá aos seguintes preceitos~

-- - continuidade;
~ variedade e flexibilidade;
- liberdade e responsabilidade;
- atendimento pedagógico diversificado em função das condi-

ções do educando? sobretudo quanto às características da
infância e da pré-adolescência;

- progressiva integração de educando em atividades que favo
reçam o conhecimento dos próprios interêsses e capacida -
des e o desenvolvimento de novos interêsseso

104 FUNDAMENTAÇÃO

A formação básica proposta inspira~se na filosofia
político-social do paíso

O Brasil insere-se no mundo democrático e, tendo em
vista o princípio da unidade nacional e os ideais de liberdade e so -
lidariedad~ humana? dispõe-se a oferecer à sua população? em igualda-

•
des de oportunidade, uma educação fundamental~

Legalmente9 essa formação básica apóia-se na norma
constitucional que estabelece a escolarização obrigatória para o gru-
po etário de 7 a 14 anoso

r-,• A educação fundamental justifica-se amplamente tam
bém sob o ângulo político" Em face da Constituiçã09Utôda pessoa9 n.§.
tural ou jurídica? é responsável pela segurança naciona19 nos limites
definidos em leiu (artigo 86)0 Tal responsabilidade pressupoe uma ba
se de formação moral e de educação para a cidadania? condições vivifi
cantes da democraciao

Do ponto-de-vista social, essa educação básica é
indispensável~ pois tem em mira integrar o educando ao seu meio e ép~
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ca. Pela funcionalidade com que operar poder~ ainda permitir ao povo
uma tomada-de-consciência do verdadeiro conceito de educaçã07 que se-
r~ encarada não como um instrumento de ascensão na escala socia19 mas
como um processo de amadurecimento individual e integração interna e
externa.

A educação fundamental é justificável, ainda9 em
têrmos econômicos9 porque o municiamento da mão=de=obra com elementos
dotados de, pelo menoS9 um adequada formação b~sica amplia a rentabi-
lidade do trabalho e acelera o desenvolvimento"

E9 finalmente, não menos importantes ao preocupar=
se em dar ao aluno condições que o predisponham a viver com dignida -
de, segurança e bem~estar9 ao respeitar-lhe as condições próprias; ao
apresentar-lhe oportunidades de desenvolver suas potencialidades~ ês-
se· tipo de educação tem a mais cabal justificativa porque valoriz.a a
dimensão humana do educando~ com ênfase em sua formação ética.

105 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Prevê-se que o ensino fundamental seja ministrado
no m{nimo em 9 anos escolares.

O desej~vel seria a implantação de escolas integra
das, com o curso fundamental completo~ inseridas dinâmicamente na co-
munidade9 estruturadas segundo os princIpias que regem o ensino funda
mental e possibilitando a consecução dos objetivos dêsse ensino.

A realidade educacional brasileira não permite9 no
entanto~ que9 de pronto, se generalize a implantação daquêle tipo de
escolas.

Propõe=se9 então, que os 9 anos do ensino fundamen
tal compreendam duas etapas contínuas, com a duração mínima de 5 e 4
anos escolares respectivamente.

É preciso notar-se9 no entanto, que mesmo em unida
des integradas os alunos devem reoeber atendimento pedagógico diversi
ficados sobretud considerando-se as características da infância e da
pré-adolescênciao

Tendo a educação base genética, a cada fase do de-
senvolvimento psicológico do aluno deve corresponder um tipo especial
de ação educativa.
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Como nota Mo :Debesse em seu livro "Les etapes de
l'éducation" (Presses Universitaires de ~rance, 1952, páginas 1 e 2)~

"A educação deve mode La.r-iae tão estreitamente quanto fôr po~
sível s6bre as otapas péicol~gioas do desenvolvimento.

Uma educação genética não repousa apenas sôbre a idéia ba -.
nal de que se deve levar em conta a idade do aluno. Ela se funda sô-
bre a convicção de que as etapas do desenvolvimento correspondem a
realidades distintas que permitem definir outras tantas formas distin
tas de educação.

Na infância o mestre guia a mão da criança nas primeiras a-
prendizagens. No momento da puberdade a mão do adolescente se solta,
impaciente e rebeldo. O mestre que consegue a confiança do aluno a =
perta essa mão nos momentos difíceis~ como um amigo disoreto e frater
nal."

:Debesse aorescenta? nas páginas 4 e 7, respectiva~
mente~

"cada etapa é um tod09 tendo uma unidade real" e "o papel
do educador varia segundo a etapa"o

Assim, a primeira etapa da educação sistemática a-
brange o período dos 6 = 7 anos até os 11 ~ 12 anos, fase que corres=
ponde à infânciao

:Dêsse fato decorre o haver-se fixado em 5 anos a
~ 1'.duraçao mlnlma da primeira etapa do ensino fundamental.

~ preciso considerar-se, ainda, que essa etapa -=e
será por muito tempo == a única oportunidade de educação oferecida à
maioria dos br~sileiros,' pois não chega a 20% a nossa população, em
idade escolar pr6pria, cursando o ginásio.

~ tapa.
r .sem a~

perar
terra

Ao se tratar do regime escolar, como se verá adian
te? determina=se um mínimo de 800 horas/aula anuais para a primeira ~

Ao fim dos 5 anos propostos~ a carga total será de 4.000 horas,
qual a escola não poderá cumprir sua missão. Não é razoável es
que resultados que países desenvolvidos como a França, a,Ingla-
ou a Suíça, com professôres qualificados, não conseguem em me =

'n~s de 5.500 ou 7.800 horasp o Brasil possa obter em tempo mínimo e
condições desfavoráve~s.

Analisando a organização dos sistemas escolares da
maioria dos pa{ses, verifica-se que a escola primária tem a duração
de 5 ou 6 anos. Assim9 a França, a Itália9 a Colômbia e a lndia têm
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5 anos de curso primário; a Inglaterra? a Suécia? o Egit09 o Senega19

a China, o Japã09 Costa Rica9 o Chile, os Estados Unidos e a Nova Ze~
lândia exigem 6 anos de curso primário; a União Soviética9 70 Na Ale
manha9 apenas em alguns Tander o curso é de 4 anos; em outros é de 60

Além das já referidas razões de ordem psicológica9

levando em conta a realidade brasileira e considerando o número insu-
ficiente e~ em muitas zonas9 a inexistência de ginásios9 é indispens.f
vel que seja de 5 anos a duração mínima da primeira etapa. Pretende -
se9 dessa forma~ proporcionar à maioria do alunado brasileiro a possi
bilidade de alcançar uma formação que lhe permita continuar a edu =
car-se~ mesmo que não o consiga no sistema formal de ensino: em cur =

sos pelo rádios televisão9 por correspondência etco Assegura~se=lhe~
também? a capacidade de integrar-se ao meio e de poder exercer, no fu
turo, uma cidadania consciente e participanteo

Dispõe-se9 transit~riamente9 que nas regiões caren
tes de recursos haja a criação prioritária de escolas destinadas a mi
nistrar a primeira etapa do ensino fundamental e, ~ medida que as co~
dições o permitam9 a duração do curso se estenda prog~essivamenteo

Tal abertura permitirá que9 de ac3rdo com os recur
i

sos humanos e materiais existentes e com as condições sócio=econômi =
cas e culturais de cada regiã09 estado ou'municipio9 soluções diver =
sas sejam adotadas~ confluindo t3das para a consecução do objetivo de
proporcionar uma formação básica eficiente ao educandoo

Como medida geral extingue=se a separação artifi =
cial entre o curso primário e o ginási09 já que a meta primeira que
perseguem é a de formar o aLuno , Não se estabelece a exigência de e=
xame ao meio do curS08 a passagem da primeira para a segunda
far-se·=á de maneira contínua e natural.

etapa

Deve-se considerar9 no entant09 que os exames de
admissão ao ginásio == com seu lastro de "cursinhos" == decorrem em
grande, parte do número insuficiente de vagas para atender aos candida
tos a ingresso.

o equacionamento das variáveis == passagem contí =

nua da primeira para a segunda etapa do ensino fundamental e deficiên
cia de meios para atender à demanda de matricula na segunda etapa == é
um desafio lançado aos planejadores e administradores educacionais.

A escolha das opções para enfrentá-Io exige uma pIa
nificação racional que leve em conta os meios disponíveis e os neces=
sários9 estabeleça9 dentro da situação de fato» uma esoala de priori=
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dades e correlacione estrei tamente expansão de matriculas 9 reforma das
estruturas educacionais? formação adequada do magistério -= em número
e qualidade == e ampliação da rêde escolar.

Fixadas as opções? devem elas traduzir=se em medi-
das op~racionais que le7em9 de modo imediato ou mediat09 à consecuçao..
da meta de proporcionar atendimento contínuov durante nove anos9 ao
alunado do curso fundamenialc

o princ1pie da continuidade do ensino fundamental
nao implioa em utilização de um mesmo prédio para servir o.salunos dos
9 ou mais anos escolares que compõem o curso.

Em se tratando de unidades integradas 9 é desejável
que as duas instalações =~ a destinada às crianças e a dos pré-adoles
centes =- embora edificadas num mesmo terrenos atendam às diversidades
de interêsses e de desenvolvimento físico e intelectual existentes en
tre os dois grupcs. O que caracteriza basicamente êsse tipo de esta-
belecimento de ensino é a integração dos objetivos e das atividad.os
que compcem o currículo, mesmo utilizando-se metodoJ.ogias diferentes9

e9 não~ a simples unificaçio f{sica.

O princípio da continuidade nao determlna também
uma uniformidade de atendimento didátic09 devido à já referida diver-
sid.ade de característioas existentes entre crianças e pré-adolescen -
teso

Assim~ na primeira etapa do curso~ as atividadess~
rao orientadas por um só professorv independente da assistência dis -
pensada por professô~es encarregados de enriquecimento das oportunid~
des de educação9 a saberg recreação? biblioteca e auditório? ativida-
des de trabalho e arte. Conv~m assinalar que a falta de professor e~
pecializado nao justifioa a inexistência dessas práticas indispensá =

veis.

Na segunda etapa do curso~ o trabalho docente será
confiado de prefer~ncia a profess3res polivalentes.

Na faixa etária de 7 a 14 anosv o ensino é obriga=
tóri09 segundo norma (;onstitucional~ bem como gratuito nos estabeleci
mentos oficiais.

Cabe à administração do ensino nos Estados, e res-
pectivos municípios, Distrito Federal e Territórios tomar as providêg
cias adequadas para que seja cumprida a obrigatoriedade escolar. El~ =

-l:1:'tJ.,j1iJ as med í.d aa indicadas figuram o levantamento e o diagnóstioo da si

.'
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tuação educacional existente e o estudo das necessidades atuais e fu-
turas de modo a permitir um planejamento que leve à efetivação do pre
ceito constitucionalo Precisa ser feita a chamada da população esco-
lar e haver incentivo e fiscalização da freqüência às aulas dos alunos
na faixa da obrigatoriedadeo A comunidade deve ser motivada para a
consecução dessa meta e participar de sua efetivaçãoo ~ imprescindí-
vel que a expansão quantitativa da rêde escolar seja acompanhada de
contínua elevação do nível de qualidade da educação ministradao

"Recomenda~se atendimento especial - com vistas a
aceleração do ensino ~ a alunos que hajam ingressado na escola acima
da idade normal 9 bem como aos que apresentarem atraso considerável no
rendimento escolar em relação à faixa etária própriao ~sses alunos
representam atualmente um têrço da população escolarizada em nível
primárioo

Por sua vez 9 os alunos superdotados ~ bem como os
deficientes-físicos9 de nível menta19 de audiçã09 de visão - devem
ser atendidos no sistema formal de ensinoo ~ aconselhável dar-se ês-
se atendimento = independente das diversificações desejáveis-sempre
que possível em classes comuns para que se favoreça a adequada inte -
gração dêsses elementos ao meio socialo

A comprovação do término do ensino fundamental da=
rá direito ao prosseguimento dos estudos no curso médioo

106 CURRÍCULOS E PROGRAMAS SISTEMA DE PROMOÇÃO

Nos currículos e programas do ensino fundamental e
no sistema de promoção adotado repousa em grande escala a vivificação
~a reformao Constituem fatôres operacionais indispensáveis à consecu
çao dos objetivos em mirao

Cumpre haver~ no transcurso dos sucessivos anos es
colares, entrosamento e gradual escalonamento das diversas áreas de
estudo e dos vários tipos de atividades dos currículos e programas 9

respeitadas as diversificações desejáveiso

Acrescente-se a isso a adoção de um sistema de pro
moçao racional e flexível e estarão asseguradas as condições básicas
para que o ensino fundamental se caracterize realmente como um tronco
único? integrado, propiciador de um atendimento contínuo e não seleti
vo ao educandoo

Os currículos e programas devem ser organizados e
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desenvolvidos -- utilizando-se m~todos adequados ~ consecuçao dos ob-
< jetivos em vista -- de modo qu~

( 1"

'i:

favoreçam a continuidade do processo educativo (coer~ncia
vertical);
atendam às diferentes condições dos alunos9 permitindo um
fluxo escolar contínuo;
levem em conta as características do meio~ os recursos h~

t ". "4.. t'W' d 1 d. ~ 1manos e ma ,erl8,1.8 exa.s cen (;88 e o ;C");~')O e au a aapona ve ;
o estabeleçam~ em cada ano escolar~ a integração das ativi-

dades pelo relacionamento de ~reas afins de estudo e de
pr~tica (coer~ncia horizontal) e por seu entrosamento com
problemas reais.

o ensino de Português deve merecer especial rel~vo
como forma de expressão pessoal e de comunicação.

o ensino das demais línguas que façam parte do cur
rículo deve receber um tratamento especial.

Por exigência da ~poca em que vivemos~ na qual as
dist~ncias se apequenam e os meios de comunicação se aperfeiçoam con-
tinuamente, ~ preciso que se faoilitem os meios de entendimento entre
os homens.

As l:inguas devem ser ensinadas de modo prático e
eficiente. ~ aconselh~vel que, nas aulas de idiomas estrangeiros, as
escolas? sempre que possível, grupem os alunos dos vários anos escola
res pelos níveis de adiantamento que tenham alcançado na aprendizagem
dessas línguas e~ quando puderem~ usem recursos audiovisuais e, mes -
mo, eletr8nicos para a consecuçao dos objetivos visados.

As condições dos alunos variamg· alguns já dominam
as línguas estrangeiras ensinadas na escolas muitos seguem cursos es-
pecializados) outros nâo têm aptidão para êsse tipo de aprendizagem.
O grupamento dos alunos por níveis de adiantamento racionalizará o en
sino de línguas. O aluno que não conseguir promoção de nível não se
verá, no entanto~ obrigado a repetir ano por não ter capacidade para
conseguir entender uma língua estrangeira e nela expressar-se.

Tal procedimento poderá ser estendido a outras á -
reas de estudo, às quais se mostre adequado.

No ensino fundamental ha7erá áreas de estudo obri-
gatórias e optativaso

Serão oferecidas aos educandos oportunidades de co
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,!'

nhec~xem e desenvolverem os próprios interêsses e capacidades prová -
veiso

As áreas destinadas ao desenvolvimento das capaci-
dades ligadas ao mundo do trabalho poderão ser iniciadas na primeira
etapao Conforme o caso? serão incluídas no currículo informações sô-
bre as formas de trabalho de comunidade 9 práticas comerciais simples
(lojinhas escolares de venda de material escolar; bancos escolares9~l

-,:

nos quais as crianças trabalhem; pequenas cooperativas etco)~ artesa-
nato, práticas agrícolas etco A par dissoy que se ministre educação
para o lar e noções de higieneo

A primeira etapa do ensino fundamental será~ ainda
por muito temp09 a única oportunidade de que dispõe a maioria dos bra
sileiros de incorporar=se ao sistema de educação formalo Que a esco=
la se torne ~ então 9 uma resposta para a~ "necessidades da comunidade
em que se situe~ formando elementos integrados e em condições de ele-
var o nível de vida 10ca19 contribuindo para o desenvolvimentoo

Na segunda etapa do ensino fundamental? os alunos
sempre que possíYel~ terão acesso a práticas industriais 9 téonicas 00

merciais e agrícolasy adquirindo 9 ainda, noções de economia domésticao

Êsse contato dos futuros cidadãos com o trabalho
manual é frutuoso para a adequada evolução de nossa sociedade, onde
há o preconceit09 remanescen~e do tempo da escravatura~ contra tal ti
po de atividade o Em nossa época9 sob o signo da tecnologia~ é essen-
cial para o desenvolvimento do país a valorização do trabalho técnico9

que precisa ser encarado como atividade tão nobre quanto a especlfi -
camente intelectualo

.{ \

Segundo o espírito de" d~mocratização. e diversifica
ção que caracteriza a r-e f'o rrna , os anos e'scoLaz-e s da segunda etapa do
ensino fundamental devem oferecer aos alunoJ9'I;laralelamente às práti-
cas técnicas~ oportunidades de aplicarem-se em especial a atividades
literárias? artísticas ou científicas9 segundo os interêsses que ma =

nifestaremo
,O mundo do trabalho9 principalmente o relativo a

própria comunidade? precisa tornar-se conhecido dos educandoso Con
vém orientá-los sôbre as características dos vários tipos de ocupação
e iniciá-los na noçao de demanda de mão-de-obrao

No ensino fundamental o enfoque deve ser polivaleQ
te, pois a finalidade maior é a formação do aluno 9 o que inclui o re-

conhecimento pelo educando dos próprios interêsses e capacidades pro=
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váveis e a valorização do trabalho em quaisquer de suas modalidades o

Quanto mais opçoes de atividades forem oferecidas
ao aluno maiores oportunidades terá êle de afirmar-se como pessoao

o ensino fundamental, possibilitando a oferta de
opçoes variáveis~ favorece o atendimento às diferenças individuais, a
integração social e a atualização e desenvolvimento do potencial inte
gral do educandoo

Em suma, os planos curriculares dos anos escolares
da segunda etapa do ensino fund.amental organizados pela escoLa , obed~
cída a legislação do ensino == envolverão base cultural, abertura pa-
ra a valorização e dignificação do trabalho e participação do aluno
na vida comunitáriao A meta é tÍnicas a formação do educandoo

107 REGIME ESCOLAR

As unidades federadas9 segundo as condições locais,
ao organizarem seu regime escolar terâo em mira o aproveitamento máxi
mo do temp09 do pessoal e do espaço escolar, propiciando um atendimen
t.ode melhor qualidade ao maior número possível de alunoso As neces-
sidades educacionais inspirarão a criatividade na busca das soluções
reclamadas por um pais em desenvolviment09 que precisa vitalmente a -
proveitar com racionalidade os investimentos feitos em educaçãoo

A duração mínima do' período escolar de 800 horas/a~
Ia anuais propiciará ao fim da primeira etapa uma carga total de 40000
horas/aula e de 30600 horas/aula na segunda etapa, mínimo indispensá=
vel para a eficiência do processo educativoo

..
A fixação de 21 horas/aula por semana~ no mínimo

para a primeira etapa decorre da i.mpossibilidade de ~ no momento 9 extiE.
guir-se o negativo regime de três turnoso Assim, poderão as escolas
nesse regime, ministrando 3 horas e meia de aulas diárias, nos seis
dias da semana, atingir as 21 horas previstas, sem o que torna=se ine
ficiente o trabalho escolaro

O ano letivo poderá ser flexfvel~ nao coincidindo
necessàriamente com o ano civil e possibilitando, se preciso, o uso
ininterrupto das instalações escolareso A fixação do ano letivo deve
favorecer a freqüência dos alunos às aulaso

Na avaliação do aproveitamento escolar e nos pro =
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cessos de promoçao deu-se relêvo aos resultados alcançados pelo aluno
nas atividades realizadas e sobretudo no decorrer do ano letivo? asse
gurando-se aos professôres e sobretudo aos conselhos de classe a ne -
cessária autoridade de julgamento.

o destaque dado aos conselhos de classe justifica-
se pelo fato de que a apreciação do aluno feita pelo conjunto de seus
professôres oferecerá um enfoque mais abrangente e autêntic08 o edu ~
cando será considerado como um todo, levando-se em conta seus interês
ses, capacidades e deficiências. Êle será apreciado no contexto da
classe e da escola e, ainda, focalizando=se a escola no contexto so =

cial.

Oferece=se aos alunos nao promovidos em primeira é
poca oportunidade de nova avaliação em segunda época. ~ aconselhável
que os alunos que se mostrem deficientes em áreas do programa tenham
atendimento especial visando à sua recuperaça09 inclusive com a fina=
lidade de promo~ão à série seguinte.



PROJETO

Capitulo 11 - Da educação fundamental

Art. lº - O ensino fundamental tem por fim dar ~
a

"..

criança e ao adolescente formação básica que lhes permita a auto-rea-
lização e a integração ao meio social e flsic09 segundo as condições
de idade.

Art. 2º ~ O ensino fundamental será ministrado em
nove anosJ no minim09 compreendendo duas etapas continuas 9 com a dura

~ ,.çao mlnlma de 5 e 4 anos respectívamenie.

Parágrafo único ~ A conclusão da primeira etapa
dá direito ao acesso direto à segunda; da segunda,
aos cursos de nível médio.

Art. 3º ~ O ensino fundamental é obrigatório dosse
te aos quatorze anos e será ministrado na lingua nacionaL

§ lº - Deverão merecer atendimento especial~
a) de preferência em classes especiais9 os alunos
com atraso considerável em relação à idade normal
de matricula e ao rendimento escolar;

, /os alunosb) sempre que posslvel em classes comuns superdot~
dos ou com deficiências fisicas ou mentais.

§ 2º = Os que não tenham podido iniciar o cursofUn
damental até os 14 anos ,gerão atendidos pe Lo ensi-
no sup let í.vc o

Art. 4º A administraçâo do ensino nos Estados,M~
nicipios, Distrito Federal e Territórios promoverá;

c..
- o levantamento e diagnóstico da situação educacional de mo

do a possibilitar a elaboração de um plano integrado de educação;
- medidas que possibilitem o cumprimento da obrigatoriedade

escolar de sete a quatorze anos;
- fiscalização da obrigatoriedáde escolar e o incentivo

freqüência às aulas.

,
a
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Art. 5º - Cada município fará9 anualmente 9 a chama
da da população de sete anos de idade9 para matrícula na escolao

Art. 6º - As atividades curriculares devem estrutu
rar-se de modo a permitirem a integração do curso e a continuidade do
processo educativoo

Parágrafo único ~ As atividades curriculares devem
assegurar ao eduoando

- capacidade de comunicação eficiente, dando-se
especial relêvo ao ensino de Português;

= domínio dos elementos básicos do pensamento qtJ.a.g

titativo;
- iniciação ao m~todo científico;

conhecimento do mundo físic09 social e cultural,
com a conseqüente integração ao meio;

- aproveitamento do sentido formativo das ativida
des físicas9 intelectuais, artísticas, cívicas e
dos princípios ~ticos;

- reconhec:tmento dos próprios interêsses e capacj,

dadas prováveis em relação a vários tipos de ativi
dades;

- desenvolvimento de novos interêsses e da expre~
são pessoal;

- capacidade de estudar e aperfeiçoar-se por si9

tendo condiç~ee para educar-se permanentemente.

Arto ]º - No ensino fundamental haverá áreas de es
tudo obrigatórias=indicadas pelo Conselho FederaJ- de Educação para to
dos os sistemas de ensino = e optativas enumeradas pelos conselhos de

•
educação dos Estados e do Distrito Federalo

§ lº As e de estudo "'''j. constituídas de- areas serao
disciplinas e práticas educativas, dentre as quais
pelo menos uma de caráter vocacionalo

§ 2º - As áreas de estudo optativas serão escolhi-
das, para a primeira etapa, pela administração do
ensino dos Estados e do Distrito Federal e para a
segunda etapa pelos estabelecimentos.

§ 3º - Os conselhos de educação dos Estados e do
Distrito Federal definirão a amplitude e o desen -
volvimento daa áreas de estudo obrigatórias.
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Arto 8º - No ensino de línguas poderão ser organi~
das turmas de acôrdo com os níveis de adiantamento dos alunos9 inde -
pendente da seriação escolaro

Parágrafo único - O procedimento mencionado neste
artigo poderá estender-S9 a outras áreas de estudo,
quando convenientee

Arto 9º - A avaliação do aproveitamento do aluno e
os processos de promoção terão em vistag preponderância dos resulta -
dos alcançados nas atividades escolares no ano letivo, assegurada aos
professôres e sobretudo aos conselhos de classe a necessária autorida
de de julgamentoo

§ 10. - A administração do ensino dos Estados e do
Distrito Federal disporá sôbre o processo de promE.
ção relativo à lªo etapa do ensino fundamental o

§ 2º = O processo de promoção relativo à 2ª etapa
do ensino fundamental será determinado pelos esta-
belecimentos de ensin07 aos quais caberá expedir
certificado de conclusão dos anos escolares e de
cursoo

§ 3º - Ao aluno nao promovido em lª época poderá
ser proporcionada oportunidade de nova avaliação
em 2ªo épocao

Arto 10 = Cada estabelecimento de ensino disporá em
regimento sôbre a sua organização, a constituição do curso e o seu re
gime escolar.

Parágrafo único - A administração do ensino poderá
baixar normas gerais a respeitoo

';:.

Art. 11 = A direção de (stabelecimento de ensino
fundamental será exercida por diretor qualificado quanto à formação

.profissional e atributos de educador o

Arto 12 - Na organização do ensino fundamental se-
rao observadas as seguintes normasg

I - Duração mínima do período escolarz

a) 800 horas/aula anuais de trabalho escolar efetivo, nao in -
cluído o tempo reservado à avaliação do rendimento escolar;

b) 21 horas semanais de aula para a primeira etapa e 24 horas
semanais de aula para a segunda etapao
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11 - Flexibilidade do ano letivo, que nao coincidirá, ne-
cessàriamente, com o ano civi19 devendo ser fixado de maneira a favo-
recer a freqüência dos alunos às aulas.

111 - Orientação educacional em cooperaçao com a famíliao

IV Freqüência obrigatórias só podendo ser promovido em pri
meira época ao ano escolar seguinte, na segunda etapa - salvo situa~
excepcional ~ o aluno que houver comparecido, no mínimo, a 75% das au
Ias dadas no conjunto das áreas de estudoo

Art. 13 - As emprêsas privadas sao obrigadas a mag
ter gra tui tamente ensino supletivo Cd'~Ií:)·91~cr..denteà primeira etapa do
ensino fundamental para seus empregados e o ensino fundamental para
os filhos dêstes, entre os 7 e os 14 anos, ou a concorrer para aquêle
fim, mediante a contribuição do salário~educação, na forma que a lei
estabelecero

§ lº - Quando os trabalhadores nao residirem próx!
mo ao local de sua atividade9 esta obrigação pode-
rá ser substituída por instituição de bôlsas9 na
forma que os sistemas de ensino estabelecerem.

§ 2º - Compete à administração do ensino local,com
recurso para o respectivo Conselho de Educação~ ze
lar pela obediência ao disposto neste artigo.

Art. 14 - Os proprietários rurais que não puderem
manter escolas de ensino fundamental para os menores na faixa da obri
gatoriedade escolar9 residentes em suas glebas9 deverão facilitar -
lhes a frequência às escolas mais próximas 9 ou propiciar a instalação
e funcionamento de escolas públicas em suas propriedadés.



20 ENSINO SUPLETIVO

Relatora: Alfredina de Paiva e Souza

2.1 - ENSINO SUPLETIVO

Estudos realizados pela UNESCO em 198 países reve-
laramo.paradoxo do aumento global de analfabetos no mundo, malgrado a
baixa percentual do analfabetismo.

Afirma textualmente a UNESCO: "Cabe assinalar que
o aumento do núm~ro de analfabetos no mundo inteiro, nos dez últimos a
nos, e a diminuição geral da taxa de analfabetismo, no mesmo período,
parecem demonstrar que o esfôrço de esco.La r-í.z aç ao apesar de seus resul
tados tangíveis e, algumas vêzes espetaculares, não basta de momento,
por si só,·para eliminar o analfabetismo. Por isso, durante certo tem
po, terá de ser realizado um duplo esfôrço que tenda, simultâneamente,
à escolarização 1e a educação de adultoso Só dêsse modo se conseguirá
que o analfabetismo regrida considerà~elmen!e". (UNESGO, Minedlit /5 ,
Paris, 6/VIII/65) o Tal af i r-ma ç ao põe por terra a alega ção daqueles que
consideram injustificáveis os gastos com a educação de adultos, enqua~
to a faixa de escolarização da infância não se encontrar plenamente a-
tendida o .

,Ademais, como diz Celso Kelly: "A sociedade do se-
culo XX não mais se ajusta ao analfabeto& ~ste não é apenas o que
desconhece as letras, a escrita1 o cálculo; é o marginalizado do seu
tempo, aque Le que, por lhe falecerem as técnicas mais e.lementares da
vida 'do espírito· se conserva primi tivo ou primári o, deixando de usu

- .
fruir, das faculdades que Deus lhe deu, os frutos admiráveis a colhêr
existência afora "o E9 mais adiante ~ ".Atransfer~ncia dêsse estado de
prima+ismo,para uma condíção intermediária (frente às criaturas culti
vadas.)'. - 'ou seja 9 a transformação da marginalidade emintegração so-
cial - é o que constitui a educação de base ou, na expressão popular
(embora imprópria) a aLf'a be t í.z aç ao , a qual não se limita no alfabeto
mas d~le parte psra uma vida de consciência que sem êle ~ão ~xiste"o
(Celso Ke Ll.y , "política da'Educação").
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o conceito atual de educação de adultos alargou-se
muitoo Todos os indivíduos? independentemente da qualificação que po~

suam? devem educar-se p8rmanentemente, já que a educação é um processo
de vida ~9 portanto, continuadoo

.A Declaraçã o Universal dos Direitos Huma nos inclui
"instrução gratuita e obrigatória pelo menos nos graus elementar e fUQ.
damen taL" e a Constituição da República Federa tiva do Bra si1 reconhece
o "direito de todos à educação"o Essa a justificativa a oferecer para
inclusão do Ensino Supletivo como n8vo título da Lei de ~iretrizes e
Bases da Educação Nacionalo

Aliás, a educação de adolescentes e adultos analfa
betos é uma constante na preocupação dos educadores brasileiroso

.:

Numa primeira fase realizava-se através do ensino
noturnoo A partir de 1945, surgem expressamente atos do Govêrno Fede-
ral regulando o assunto: Decreto nº 1905139 de 25 de agôsto de 19450Em
19469 estrutura-se:) ensino supletivo, na Lei Orgânica do Ensino Prim~
rio (Dec~eto-lei nº 80529, de 30 de janeiro)o Numa segunda fase,a paE,
tir de 1947, o Ministério da Educação e Cultura (e Saúde), lança uma
série de Campanhas para erradicação do analfabetismo no Brasil, quase
sempre sem discriminação de faixas etárias e muitas vêzes simultâneas
e divergentes em seus propósitoso

Infelizmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
~ ,çao Nadional, datada de 20 de dezembro de 1961, foi omissa quanto a e-

ducação de adolescentes e adultos ana lfabetos, embora os governos es-
taduais prosseguissem em seus esforços, nem sempre eficazes em .vrazao
dos recursos limitados e de equacionamento inadequado do problemao

Somente em 1967, pelo Decreto nº 5o~799 de 15 de
dezembro, voltou o Govêrno Federal a considerar o problema, instituin-
do o Plano Nacional de Alfabe+.izaçãoo

Por outro lado, as lin"las mestras da política edu-.
cacionalbrasileira - unidade nacional, ideais de liberdade e solida '-
riedade humana ~ e as metas d: desenvolvimento do país, exigem tomada
de posição imediata em face do problema da educação do analfabeto bra-
sileiroo

"

sã o aproxima damente 29 milhões de indivíduos acima
de 14 anos de idade, disseminados em áreas subdesenvolvidas ou concen-
trados nas desenvolvidas, marginalizados nestas e quase abandonados na
quelaso Formam fluxos migratórios contínuos, acarretando problemas tão
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numerosos que levam à necessidade do estabelecimento de um regime de
prioridades? que atendam inicialmente aos espaços polarizados de desen
volvimento e9 progressivamentej às suas áreas de influência? mediante
um planejamento integradoo

No equacionamento das variáveis - deficiência de
meios materiais e exigência da obtenção de recursos humanos para o de~
senvolvimento e a afirmação nacional - ressalta êsse problema da forma
ção de indivíduos que não possuem preparo adequad09 mas que já estão
incorporados à fôrça de trabalho? ou prestes a integrá-Ia o

•••
Segundo Rômulo de Almeida, o esfôrço direto para ~

ducar adolescentes e adultos "justifica-se não só pela imediata utili-
zação que êles podem fazer das informaç~es9 das id~ias e dos hábitos
novos que adquiram - sobretudo se o trabalho educativo estiver relacio
nado com a sua experiência de traba Lh o , da vida familiar, religiosa,
de integração cívica e comunitária em geral ~ mas9 também9 pela impor~
t~ncia de melhorar o papel da familia e da comunidade na educação in-
fantil e juvenil, ou seja, na eficiência da escola convencional" o

~sse tipo de educação deve suprir a falta ou as Ia
cunas de uma formação que nâ'o foi realizada em idade própria, no siste
ma formal de ensinoo É imprescindíve19 porém, que o faça de forma ace
lerada9 sem ater~se aos m~todos e à estrutura do ensino para criançaso

Atendendo a indivíduos acima de 14 anos de idade
conforme as condiç~es de cada um~ o ensino supletivo abrangerá~

~ a alfabetização funcional, visando à valorização
do adulto marginalizado e a sua participação mais eficiente na vida 00
munitária;

~ a educação continuada, tendo por finalidade colo
car o indivíduo já alfabetizado em condiç~es de elevar seu nível cultu
ral e seu status profissional, além de oferecer-lhe oportunidades pa~

prosseguir no processo educativoo

,.•.
A alfabetização? de caráter funcional? é ponto de

partida para uma ascençã09 que se apoia no indivíduo e se projeta e se
irradia na comunidade em que êle se acha inserido o Dai decorre que a
educação continuada se constitui na marcha ascencional aberta pela al~
f'abe't Lza ç ao , que i;\ 8]:'. se liga estreitamente e sem a qual o esfôrço ini
cial ficaria sem sentidoo

No Brasi19 o ensino supletivo tem correspondido a-
penas ao antigo ensino primário, atual primeira etapa do ensino funda-
mentalo
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o aLunsdo do ensino supletivo, em razao de suas ca--

racterís tica s , demanda uma prepa raçã o espe o í f Lca e funcionaL Conside
rando as experiências Que êle já possuij é preciso orientá-lo fornecen
do-lhe elementos farmativos das áreas de artes~ ciências, expressão e
comunicação s traduzidos em ajus tamen to profissi ona I? em educaç ão para
o lar e para a cidadania e em defesa da aaúd.e. Por outro lado é preci
so não eSQuecer Que êsse alunado é constituído por dois contingentes
distintos: adolescentes e adultos.

A escola para adolescentes analfabetos ou semi- aL

fBbet~zédoa deve:

a) ser diferente em estrutura e regime escolar da~
que La que se destina ao atendimento a crianças na faixa de escolariza-
ção fundamental, e também diferente daque La Que convém ao adulto anal-
fabeto ou semi-alfabetizado;

b) apresentar sentido funcional e acelerador~ con-
duzindo à habilitação para o trabalho e proporcionando? em tempo redu~
zido 9 oportunidade para aquis içã'o de canhe cimentos em nível funda men -
ta19

c) entrosar-se a escola de ensino fundamental? 2ª
etapa e/ou a escolas de grau médio, de modo a propiciar ao aLuna do con

" .V1V10 social com adolescentes em regime escolar regular, estimulando a
, - ,.,...,mutua compreensao9 o desenvolvimento do esplrito de cooperaçao e uma

sadia emulação~ através da prática conjunta de atividades esportivas ?
artísticas e artesanaiso

o ensino Que visa ao adulto analfabeto ou semi-al-
fabetizado? deve revestir-se, também, de sentido funcional e acelera -
dor~ mas é distinto daQuele que tem em mira crianças ou ~dolescentes 9

por incindir s8bre indivíduos cujas responsabilidades e encargos fami-
liares e profissionais já se acham definidos. Além do mais estão êles
imbuídos de uma filosofia de vida haurida no quotidiano, quase sempre
implícita? mas profundamente enraizada e Que precisa ser reformulada e
enriQuecida através de contato com as fontes do conhecimento humano9c,2,
dificadas e preservadas mediante a linguagem escrita.

Há, entretanto? aspectos comuns da açao educativa
sôbre adolescentes e aduL tos ana lfabetos ou semi-a lfabet í.z ad os , entro
os quais g

a) p6r à disposiç~o dos adolescentes e adultos,com
carência totaJ. ou parcial de escolaridade? recursos capazes de levá-Ias
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a preencher as lacunas culturais que lhe dificultam uma participação
mais consciente e completa na vida comunit~ria;

b) estimul~-los no sentido de uma aspiração contí-
nua e crescente por valôres mais altos da cultura humana;

c) proporcionar~lhes~ condições para um status oois
elevado na comunidade em que se acham inseridos? mediante dominio dos
meios de expressão, comunicação e ação;

d) fornecer-lhes elementos adequados à descoberta e
aproveitamento das potencialidades de que são portadores;

e) propiciar-l.hes simultâneamente com a cultura g~
ral~ um dominio mais amplo das t~cnicas de trabalho.

Os curriculos e programas do ensino supletivo de-

a) visar primeiro ao homem, como ser integral, e
só em razão dêste ao seu aproveitamentc como fôrça de trabalho e como
fator econômico;

b) fundamentar-se nos interêsses9 necessidades, r~
ceptividade e possibilidades do alunado, levando em conta seus conhec~
mentos e experiências anteriores;

c) ter presente r;. mercado de trabalho imediato e
suas perspectivas, sem se cingir à função de mero treinamento de traba
lhadores, mas estimulando sua ascenção sócio-econômica;

d) despertar-lhe a consci~ncia dos direitos e deve
res, bem como das responsabilidades diante da comunidade? suscitando
nêle o sentimento da própria dignidade e dos valôres transcendentais da
vida humana;

e) conduz f c Lo a intere ssar~se pe los problema s hum.§!.
nos e pela repercussão dos grandes acontecimentos do pais e do mundo o

A educação de adolescentes e adultos, al~m do va-
lor que apresenta sob o ponto-de-vista de realização pessoal, consti -
tui fator de desenvolvimento nacional e é imprescindivel para o exerc{
cio pleno da cidadania.

PROJETO
ENSINO SUPLETIVO

Art. lº - O ensino supletivo visa a proporcionar oportunidade de aces-
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so à educação fundamental, em tempo reduzido, aos indivíduos que, na
faixa etária própria, não puderam obtê-la.

Parágraf0 único~ Só poderão ingressar nos cursos supletivos os indiví
duos acima de 14 anos de idade.

Art. 2º - O ensino supletivo tem por finalidade a valorização sócio-
econ3~ico-cultural do adolescente e do adulto, mediante ação educativa
relacionada com sua experiencia de trabalho, suas vivências e suas ca-
pacidades e aspirações.

Art •.3º - O ensino supletivo abrangeg

lº) alfabetização funcional;

2º) educação continuada, no limite do nível de co-
nhecimentos do ensino fundamental.

Parágrafo único ~ A educação corrt'Lnua da de adolescentes e adultos deve
rá ampliar-se progressivamente, sem perder suas características especi
ficas.

Art. 4º O ensino supletivo será ministrado através de classes dire-
tas, rádio-escolas, tele-escolas~ cursos por correspondência, instru -
ção programada e outras modalidades de ação didática.

§ lº - Os curses terão estrutura e regime escolar especial, com vis -
tas à aceleração do ensino e serão determinados pela administração lo-
cal, em função da problemática existente e dos veículos utilizados.

§ 2º A duração será variável e os horários atenderão, na medida do
possível, às disponibilidades de tempo do alunado.

§ 3º - A avaliação da aprendizagem será feita durante o período letivo
e a promoção obedecerá, preferentemente, ao sistema de créditos.

Art. 5º - Na organização das classes de ensino supletivo devem ser
consideradas aE características diferenciais dos adolescentes e adul -
tos.

Art. 6º - Os planos de estudo incluirão elementos formativos das áreas
de artes, ciência, expressão, comunicação e trabalho, entrosados em e-
ducação para o lar, educação da saúde, ajustamento profissional, educa
ção para a cidadania e outros aspectos relevantes da vida humana.

Parágrafo único: Aos planos de estudos se integrarão atividades com -
plementares, traduzidas em debates de problemas e pequenos projetos de
trabalho em equipe.
Art. 7º - Os certificados do curso supletivo equivalem aos do ensino
fundamental.
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Parágrafo único: Para os efeitos previstos em lei~ poderá ser expedi
do certificado correspondente à aprovação na lª etapa do ensino funda-
mental.

o pessoal docente do ensino supletivo deverá apresentarz

a) qualificação profissional geral;

b) qualificação espec{fica quanto à problemática M
educação de adolescentes e adultoso

Art. 9º - Aos Estados? ao Distrito Federal e9 em caráter subsidiário?
a União? cabe promover e estimular a implantação do ensino supletivo9~
trav~s de seus 6rgãos competenteso

ArtolOº - As emprêsa8 privadas sao obrigadas a manter? gratuitamente9

ensino supletivo para seus empregados? no nível da l~ etapa do ensino
fundamental? ou a concorrer para êsse fim? mediante a contribuição do
salário-educação? na forma que a lei estabelecer.

Parágrafo único: Compete à administração de ensino local? com recurso
ao respectivo Conselho de Educação? zelar pela observ~ncia do disposto
neste Artigoo

•



202 - APRENDIZAGEM PROFISSIONAL

·Relator~ Robertc Hermeto Corrêa da Costa

..

A aprendizagem profissional ~ colocada pela consti
tuição federal como obrigação das emprêsas comerciais e industriaisgem
regime de cooperaçãoo Os dois grandes sistemas de aprendizagem indus-
trial e comercial, a cargo respectivamente do SENAI e do SENAC repre -
sentam a modalidade pela qual essa cooperação ~ exercida. ~sses dois
órgãos são pela legislação vigente e por tradição vinculados ao Minis-
tério da Educação e Cultura que também ministra aprendizagem, através
de programas intensivos de formação profissional. A aprendizagem en-
volve não só o adestramento na execução de tarefas próprias das diver-
sas ocupações9 mas a aquisição de conhecimentos relacionadoso

Os aspectos que dizem respeito ao trabalho do me -
nor não constam do capítulo reservado à aprendizagem 9 por se tratarem
de dispositivos da alçada do Minist~rio do Trabalho e Previdência So-
cia1.

Entendeu o sub-grupo de trabalho que9 pela impor -
t;ncia crescente de que se reveste a aprendizagem profissiona19 seria
indicado dar um desenvolvimento maior ao assunto do que aquêle que
constou do texto da LDB.

Foi o que buscou fazer com a apresentação do texto
legal respectivo que seria incorporado à legislação ora existente a
respeitoo

PROJETO

DA APRENDIZAGEM PROFI~SIONAL

... Art. - As emprêsas, com exceçao das agrícolas] são obrigadas a asse
gurar 9 em cooperação 9 condições de aprendizagem aos seus traba lha dores
menores e a promover o preparo de seu pessoal qualificado.

§ lº - A aprendizagem objetivar~ dar aos menores qualifica-
çao profissional adequada em ocupações que demandem formação profissiQ
nal metódica.
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§ 2º - A aprendizagem? além das práticas profissionais ref~
rentes à ocupação, deverá proporcionar cultura geral e técnica? visan-
do à ascenção social do aprendiz e ao possível prosseguimento dos estu
dos o

Art. - A aprendizagem pOderá ser realizada:

a) em escolas ou centros mantidos por entidades públicas ou
de direito privado, encarregados da formação profissional;

b) nas próprias emprêsas9 com assistência e supervisão das
entidades criadas pela legislação em vigor;

c) mediante combinação dos sistemas mencionados nas a11neas
a e b.- -
Art. - A duração da aprendizagem variará de acôrdo com as caracte -
r1sticas da ocupaçao.

§ lº - Os limites de idade para ingresso na aprendizagem
bem como as ocupações que demandem formação, serão fixados por legisl~
ção pertinente.

§ 2º - Para ingresso na aprendizagem os candidatos deverão
ter concluído a primeira etapa do ensino fundamental ou possuir conhe-
cimentos equivalenteso

Art. - Os portadores de cartas de ofício ou certificados de conclu-
são de aprendizagem poderão matricular-se em estabelecimentos de ensi-
no, em série adequada ao grau de estudo a que hajam atingido.

Art. - Constituirão créditos na aprendizagem as disciplinas de cul-
tura geral ministradas no curso fundamental ou em cursos equivalentes.

Art. - Os cursos de aprendizagem industrial e comerçial, administr~
dos por entidades industriais e comerciais, nos têrmos da legislaçãoem
vigor? serão submetidos aos Conselhos Estaduais de Educação e os dos
territórios ao Conselho Federal de Educação.

Parágrafo único - Anualmente as entidades responsáveis pelo
ensino de aprendizagem industrial e comercial apresentarão ao Conselho
m n • o ~., ~ '~,~' •• 1 :l. N'·.À T' .oI!J@<uâ'd{àsl o.cOTIiptl'~Enl·(;{~é -'8 a' COrdlblhQ Fêu ':i?8 '~d8 Educc:<çSiornc ca sou dos,-, ,~r=:-~

~fr~érioB(;Ob:>:te11@i~r1() de;;',su.as'.â)Giv~dadeS(;; ácompanhado de seu prestação
• • ","', ',' "<.

de 'contas ,



3. EDUCAÇÃO DE GRAU MÉDIO

Relatorg Jayme Abreu

O sub-grupo do Ensino Médio tomou, làgicamente,co-
mo ponto de referência para seu trabalho, o texto da 1DB, buscando pr~
servar os princípios básicos dessa 1ei, que representou um avanço sen-
sível no processo educacional brasileiro, quais sejam os de descentra-
lizaç,ão9 flexibilidade, autonomia da escola no processo educati vo 9 pl.§!
nejamento, sugerindo as alterações que os oito anos de sua vigência já
recomendavam.

'. 3.1 ô6NôEITO

A educação de grau médio é conceituada pelo sub-
grupo de Trabalho, como a que corresponde à formação do adolescente.

No texto buscou-se caracterizar a natureza tr:{pli-
ce de seus objetiuosg o de dar cultura geral, o de proporcionar forma-
ção profissional, o de desenvolver a capacidade do discente para rea -
lização de estudos de nível super~or.

A primeira questão que poderia ser posta seria a
de saber se êsses três objetivos serão coincidentes, concomitanteso Do
ponto de vista dos autores do trabalho dir{amos que sim, ainda que re-
conhecendo que no alcançá=los com propriedade é que está a dificuldade
da prOblemática dêsse nível do ensino escolar.

Ei um problema que requer no seu trato sutileza de
concepção, variação de ênfases.

A rigor porém nenhum dêsses trê~ objetivos
deixar de estar presente na educação de grau médio.'

pode

Sendo a cultura geral a cultura'que todo cidadã~
deve possuir, fornec~-la nesse nível do ensino é de sua pr6pria es-
sência. E é de sua essência não apenas do aspecto básico de forma -
ção do cidadão, como também do ângulo de formação'do profissional es~ .,. /-

pecializadoo O !!!lape1que a cultura geral tem a desempenhar.na forma
*ção do profissional, máxime no profissional de nível médio,.

maior relêvo para o desempenho de suas atividades profissionais es-

p

e do

, .
pecíficas: a euItura geral o equipa a bem enfrentar as mu-t.aç óes' da
tecnologia, sempre tão cambiante, sem maiores dramas por inadaptação.
Desenvolve-lhe a plasticidade intelectual, a capacidade adaptativa.
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Ainda em recente artigo publicado na Revista Brasi
leira de Estudos Pedagógicos (*)~sob o título "A Educação Geral e a
Educação Técnica", o Professor Moisés Brejon~ da Universidade de são
Paulo, sublinhava? com propriedadeg

"A cultura geral proporcionada pelos currículos
dos cursos técnicos, além de constituir um ele
mento de preparação para a vida em geral, deve
ser concebida também como um instrumento da
própria atividade profissional".

o objetivo da formação profissional~ por múltiplas
razões, necessita estar presente entre aquêles a serem alcançados pelo
ensino de grau médio. E' preciso dar ênfase a êsse aspecto, pela sua
relevância.

Colocado o assunto do ràngu Lo da economia em geral,
há uma série considerável de ocupações profissionais que não reclamam
para o seu exercício, mais do que uma formação de nível médio.

Visto o mesmo da perspectiva da economia da educa-
'"ção há uma parte ponderável da clientela escolar para a qual não seriam

indicados estudos de nível superior. Isto no que concerne à formação
profissional especializada ou específica. Mas convém não esquecer que
se a cultura geral não é confundida, como ainda ocorre? com a cultura
de letras clássicas e dá ênfase suficiente? como deve dar,aos aspectos
da ciência terá ela também o aspecto de capacitar para o desempenho de
uma série de ocupações que não exigem preparação específica. Assim o as
pecto profissional deverá estar sempre presente ao ensino de grau mé-
dóp: pela preparação profissional específica, especializada (ensino méc
niCo); pela capacitação ao desempenho de uma série de atividades não
especializadas (ensino médio de formação geral).

No que concerne à expressão ensino médio de forma-
ção geral, o sub-grupo de trabalho devido às conotações negativas que
envolvem comumente a expressão ensino secundário~ no sentido de sua i-
dentificação com aspectos meramente acadêmicos que o convertem - falsa
mente num ensino alienado a qualquer sentido prático, adotou em seu
lugar a expressão acima mencionada. Pareceu ao sub-grupo que esta ex-
pressão seria mais condizente com o sentido que deve ter o atual ensi-
no secundário, inclusive-peto aspecto de que o outro grande setor do
ensino de grau médio seria o de formação técnica especializada. Ter-

(*) Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos nº. 112 - outubro- de-
zembro/1968 - Pgs. 244-249.



se=ia9 assim9 no ensino médio8 a fOTmação geral; a formação técnica es
pecializada9

o aspecto preparat6rio a estudos de nivel superior9

outrora a finalidade única do ensino médio (escola secundária) é uma
iman~ncia de cada nível de ensin09 n~ sentido de que lhas p

e
.? •propr:!.o

sempre desenvoh;·er as po t eno í.aLl.dad es dos seus alunos para estudos do
nível mais altoo

."

Neste sentido e s6 neste sentido todo ensino de ni
vel médio deve ser entendido necess~riamente como ~reparat6rio a estu-
dos de nível mais elevadoo

Ao afirmar o sub=grupo de trabalho que só neste
sentido o ensino de nivel médio deve ser entendido como preparatório a
estudos de nivel mais ele~Edc9 endossou a posição a respeite a perfi
lhada na Reforma Lar<,gc-,<::r<c9em 19469 na Fr-ança , ao afirmar !\que ao cur-
so de nivel médio não caberia9 em nenhuma hlpótese9 dar aquêIe preparo
especializado na medida exigível por cada curso superior"o

De pon to de vis ta do aub-igr-upo a :realização de es-
tudos espe~iallzadamente prop6d~uticos ao ensino superior9 exigíveis
para :'ng:cessodire to em cursos pr-ofí.as í.ona.í s 9 rGÚD.0 maior soma de indi
eações para ser efetuada no próprio âmbito universitárioo Como afirma
Adolfo Fortier Ortiz9 Presidente do College Entranoe Examination Board9

de Porto Ri cc s "Nest e aspecto a Un íve r-eí.dade terá de tomar iniciativas9

pasto quanto mais se aumente a responsabilidade do ensino secundário
para oferecer maiores oportunidades educativas ao maior número de pes=
soas 9 inev:itàvelmente mais geral será o ans Lno a ministrar-se e menos
preparatório para cursos especializados superiores o A Universidade de
ve decidir de uma 70Z complementar a educação gera]. d~sses candidatoa
e em seus próprios cursos habjlitá-los para prosseguir estudos especi~
lizados".

"..

Para que o ensino de nível m~dio possa realizar na
prática a tríplice finalidade que lhe cabe9 devem ser levados em con-
ta9 consoante seja sua meta básica9 os graus de ênfase a serem concedi
dos ~ cultura geral9 ao preparo profissional~ ao sentido propedêuticoo

Essas ên~ases variaria conforme a destinaç~o do a-
lunog habilitar-se ao exerc!cio de uma profiss~o específica (formaçgo
técnica); desiinaro<,sea estudos de nível superior (formação geral e far:'

mação téonica)o
Vale tamb~m ressaltar que a inolusão no texto da

expressão "em prosseguimento ~ ;undamentalH9 visa a sublinhar o senti=
do d6 continuidade articulada que deye :::aracterizaros sistemas de en=
sino 9 come um dos pr-i.ncl pi os bás í.coe a serem neles preserrados s o da
sua coerência internao Sem esta e sem a coer~noia externa um sistema
de ensino não r;hega a ser um sistema de ensinoo
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3.2 PRINCíPIOS

Em Artigos do texto proposto se busca atender aos~
princípios da variedade e flexibilidade que necessàriamente devem do-
minar as oportunidades educacionais ensejadas a essa altura da escola-
rização, vistas ambas em função não só de corresponder à diversifica -
ção pedagógica que precisa atender à diversidade de interêsses, capaci
dadesJ aptidões dos adolescentes, como em relação também às necessida-
des do mercado do trabalho.

A preocupação de atendimento dêsses princípios se
manifesta na redação de vários artigos do texto.

3.3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

A educação de grau médio está prevista para ter
uma duração mínima de três anos~ seja para o ensino médio de formação
geral, seja para o ensino médio de formação técnica.

Quanto a êste último admitiram-se cursos médios de
menor duração, com o grau de equivalência dos seus estudos compatível
com o nível por êles atingido. E' esta uma abertura que a realidade
dêsse ensino reclama.

Estabeleceu-se todavia que para obtenção do diplo-
ma de técnico na especialidade cursada, será necessária a conclusão de
uma quarta série - em exercício da profissão - em período não inferior
a um ano, com assistência e orientação da escola: estágio dirigido.

Quanto à questão de duração mínima dos cursos do
ensino médio (geral e de formação técnica) não foi unânime a posição
do sub-grupo em tôrno à fixação de um mínimo de três anos para sua du-

~raçao.
Muito ao contrário. Houve defensQres da tese de

que seria mais conveniente fôsse essa duração fixada em quatro anos que,
somados aos da escola fundamental perfariam uma duração da escolarida-
de, da primeira série do ensino fundamental até a última do ensino mé-
dio, considerada como necessária: treze anos.

Razões de certo modo ponderáveis foram apresenta -
das em abono dessa posição~ tendo todavia prevalecido aquela de ser es
se mínimo fixado em três anos, o que não impede, evidentemente, de um
ponto de vista legal, possa essa duração se estender a quatro e mais
anos, sempre que a situação específica os reclamar.

Em favor dessa tese foram aduzidas razoes de econo
mia da educação - pelo ônus financeiro que êsse ano obrigatório a mais
acarretaria e também de ordem pedagógica pois com o aumento proposto
de duração das horas/aUla por ano, teria a escola o tempo mínimo sufi-
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ciente para cumprir sua tarefao Além disso não foi aceito o argumento
de que os inconvenientes existentes eventualmente com a duração do cu~
so mínima de três anos fôssem sanados com o acréscimo de mais um ano9

pois o problema não é, bàsicamente? de duração do cursoo
No que concerne à duração mínima do ano letivo foi

pacífica a vit6ria da tese da necessidade de aument~-la, sendo propos-
to um mínimo de 900 horas/aula anuais? com o limite máximo de cinco ho
ras/au'la por dia? computadas para êsse f í.m ,

Não foi incluída a menção ao mínimo de dias leti -
vos com o prop6sito de conceder à escola maior flexibilidade de ação
no particularo

Estudos de educação comparada e de administração
escolar revelam a inferiorização do Brasil em matéria de duração do ano
letivo, insuficiente para o cumprimento dos programas escolares que
preciso realizar.

,
e

Quanto aos cursos noturnos, preservou-so-lhos o dl
reito de terem estruturação própria, conforme as peculiaridades de ca-
da umo

Com essa formulação, ampla e flexível? podem ter
os mesmos a duração ne(;o8s~ria ao cumprimento de seus objetivos, pOde,E.
do mesmo a sua duração ser maior do que a prevista para os cursos diu;E.
nos, se assim entenderem os respons~veis por sua estruturaçãoo Eviden
(temente9 em 80 tratando de cursos que funcionam em condições muito pe-
culiares de desvantagens para o rendimento normal da aprendizagemp mas
aos quais, por outro lado, se ~oDSere equival~ncia de resultados em re

,..., ,.", Alaçao aos cursos diurnos 9 impOO""38 que esses dois aspeotos sejam cons I
derados de forma a .nãe min:Lmizar a importância d.enenhum dos dois a

Quanto à direção de estabelecimento do ensino mé -
•dio procurou-se mencionar que deveria recair em educador qualificado,

seja do ponto de vista de sua idoneidade profissional como morala Não
pareceu a.o grupo devesse ~üssàriam~ ôsse diretor ser professor
(considerando-so principalmente o caso das escolas t~cnicas)9ainda que~
preferentemente9 devendo 8~-loo

3.4 CURRíCULOS E PROGRAMAS ~ SISTEMA DE PROMOÇÃO - REGIME ESCOLAR
Fiel ao espírito de que deve haver na organização

dos cursos de n{yel médio ao lado das á.reas comuns de oonhecimento ~ a
mais ampla diverBificaç~o dos mesmosg considerando as aptid5es e inte-
r~sses dos discentes para estudos de vária esp~cie9 manteve-se o tipo
de estrutura curricular com disciplinas obrigat6rias e optativas9 as
primeiras de fixaç~o na área de compet~ncia do Conselho Federal e as



6

segupdas relacionadas pelos Conselhos réspectivos, com o direito de
opção exercido pelas escolaso

Quanto aos números máximo e mínimo de disciplinas
a serem ensinadas foram êles fixados para os cursos ao invés de o se-
rem por séries (Ensino Médio de Formação Geral). Pareceu ao sub~grupo
que esta fixação de um número máximo e mínimo de disciplinas por curso
ao invés de por série, era medida de razoável ptudência no sentido de
evitar que êsse mínimo não atingisse o que deveria atingir e o máximo
descambasse para excessos capazes de conduzir a indesejável enciclope-
dismoo Já no caso dos cursos de formação técnica não pareceu adequado
ao sub-grupo propor qualquer limitação ao número de disciplinas, tal a
variedade e extensão a que as mesmas podem atingir.

Vale também ressaltar que quando se limitou ao Con
selho Federal de Educação o poder legal de indicar disciplinas obriga~
tórias o propósito foi o de aumentar a área das optativas, atendendo à
diversidade e flexibilidade maior dos currículos.

Quanto à extensão e ao desenvolvimento dos progra-
mas conservou-se a competência do Conselho Federal para fazê-Io,no que
diz respeito às disciplinas obrigatórias.

Facultou-se a inclusão de opções técnicas nos cur-
sos médios de formação geral, com o propósito de tornar menos acadêmi-
ca essa área de estudos.

Procurou-se outrossim dar uma abertura na linha da
diversificação curricular, prevendo o funcionamento nos cursos médios
de formação geral, de áreas diferenciadas atendendo a aptidões e inte-
rêsses discentes para estudos literários, científicos, econômicos, so-
ciais e artísticos, entre outros.

Em um dos Artigos deu-se a possibilidade de orga -
•

nização de Colégios Integrados ou Compreensivos que ofereceriam, com in
tegraçã09 cursos de ensino médio técnico e de formação geralo Seriam
instituições escolares que, integradamente, ofereceriam ensino que habi
litariam os alunos ao desempenho de atividades profissionais (especiali
zadas ou não) e desenvolveria suas potencialidades para realização de
estudos de nível superior. ftstes Colégios funcionariam ao lado daque -
les outros, ora existentes, especializados nos vários ramos do ensino
médio.

S~ se buscar caracterizar o sentido definidor dêsses
Colégios Integrados ou Compreensivos, que, de certo modo, levariam para
o ensino médio a filosofia educacional que inspirou a criação dos giná-
sios polivalentes ou pluri-curriculares9 isto é, a da escola capaz de
atender em larga proporção às diversificações de interêsses e aptid3es
de sua clientela, parece-nos que9 pela conceituação dadq por James
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Bryant Conant (*)9 OS três objetivos básicos da Escola Secundária Com-
preensiva nos Estados Unidos são os seguintesg "primeiro - fornecer
uma educação geral para todos os futuros cidadãos; segundo - fornecer
várias opções de programas de preparação para aquêles que pretendam pôr
em prática as habilitações adquiridas9 imediatamente após a conclusão
do curso; tereeiro ~ fornecer programas satisfatórios para aquêles que
aspiram a estudos subseqüentes em um "college" ou na 'universidade"o

No que concerne ao regime escolar? em matéria de
processo de promoçã09 foi mantido o princípio de valorização maior dos
resultados obtidos durante o ano escolar9 esvaziando-se o antigo sist~
ma de concentrar a tônica dêsse processo na realização do exame fina19

com todo seu aparato anti=pedagógico9 havendo inclusive9 como inovação9

a alusão ao funcionamento dou Conselhos de Classe? destinados a papel
relevante na avaliação global das condições do aluno para alcançar pr~
moção. Pareceu ao grupo que seria oportuno inserir no texto da Lei re
ferência expressa aos Conselhos de Classe.

Êsse procedimento representa uma sugestão no sen =

tido de que passem os mesmos a ter funcionamento sistemático? na esco~
Ia brasileira9 tanto quanto possível.

Trata-se de providência que tem funcionado com bas
tante êxito onde tem sido adequadamente introduzida9 visando a colocar

.em têrmos de trabalho de equipe~ a realização da tarefa global de ava-
liação do rendimento do aluno para efeitos de sua aprovação na série e
conseqüente promoção.

A classe é vista como um todo integrado e não como
um aglomerado de alunos justapostos9 conduzida por um corpo de profes-
sôres com responsabilidade solidária no resultado do processo educati-
vo e não por especialistas fechados em seu campo direto de açao.

Confirmou-se o princípio da freqüênCia obrigatória?
fixados os seus mínimos para que o discente pudesse obter promoção em
primeira época e a fazer jus a exame em época especial.

Manteve-se a prerrogativa da escola fixar em seu Re
gimento o processo de promoção 9 o que é oonsiderado uma conqui.sta da es
cola que vale preservaro

3.5 ASPECTOS GERAIS

Incluiu-se dispositivo que visa a disciplinar? em

(*) The American High School Today ~ James Bo Conant.
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têrmos de normas gerais, o crescente funcionamento de cursos de nível
médio, promoyidos com programações específicas de radiodifusão, cor-
respondência e outros. Nos cursos de nível médio de formação técnica
procurou-se ensejar duas aberturas importantes; a de adequação dêsses
cursos às atividades econômicas que devem ser desenvolvidas na área
onde estão sediadas as escolas; a de conectar o funcionamento destas
escolas de formação técnica com a aprendizagem em serviço (indústrias,
emprêsas, serviços).

Buscou-se também dar ampla abertura legal ao atual
confinado funcionamento de cursos de formação técnica de nível médio,
prevendo para os mesmos uma diversificação muito maior do que a atual,
o que corresponde a necessidades de caráter social, econômico, pedagó
gico, agudamente sentidas no processo de desenvolvimento brasileiroo

~ste é, em verdade, um dos pontos mais débeis do
sistema escolar b~asileiro: a insuficiente diversificação da formação
profissional de nível médio. Quando cotejamos o nosso confinadíssimo
quadro de tipos de formação profissional nesse nível, não só com O que
já reclama o estágio do desenvolvimento brasileiro como também com o
que ocorre a respeito em outros países, ressalta nltidamente a imperio
sa necessidade de aumentar em número de alunos e em especializações o-
ferecidas o que ora existe, quantitativamente insuficiente e qualitati
.' -
vamente pouco expressivo. Só com o aumento das oportunidades de for -

•
mação profissional em nível médio, devidamente valorizada, é possível
pensar em têrmos de deter a corrida para a Universidade de elementos
sem os requisitos exigíveis para estudos dêsse nível.

Visou-se também ensejar abertura importante na li-

nha do que se poderia chamar madureza profissional, valorizando o co-
nhecim~nto adquirido no trabalho em relação aos estu~os escolares. A
inclus~o da orientação educacional e profissional no texto da lei visa
a dar realce à importância fundamental que têm as mesmas, nesse nível
do ensino.
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PRO,JETO
DA EDUCAÇÃO DE GRAU ~DI0

DO ENSINO ~DIO
Arto :i..ºo À legi.slação do ensino ficam incorpora-

dos os princ:ípios 9 as normas (;'1 as a11:erações cons t.an t e s da presento

Lo:io

Arto 2Qo ~ A '')dJ.;;.oaQãodo; grau m8di')g em prossegui-

mento à fundamenta~ 9 destina-so à fo:rmaçãc\ w)ral e à formação prof" s -

sional do adolescente 9 alÁm do:, R'Jr p:r·cp,-,d.êutica ao ensiu de grau supe-

r:'oJ..'o

ArTo 5º~ - O ensino m~dj,J ahranger~ entre outroEg

os ramos de formação geral? do formaçio t~oni~a ü de formação de pr~ -
+' A.l.Gssores para ~ aa 0_- o c'~apa do eris L:,:,O f'ur.damerrt a.; o

Arfo 4ºo - Em cada jUr2~ ha7ar~ disGiplinas e pr~-

'~;::,'Jas educa ti iras obrigat6rtas n np,;atj°'l,9,B o

lnd~oar9 paTa todos cs sistemas de ensi -

[O m~dl0 9 di s :::,iplir~as .;cri,ga tóri.as y caberr-

d -. aos 0':mBiO,::hosEs+adua.l s de Educação G

aJ d0 Distri~~ F~dGral rrlaoionar as de ca-
p

ra'~of.U"'. pTa'ti7(,' que pedem ser ado+adae pel)g

8_~alalecimentos de ensin~ ••

••

§ 2ºo - O CJneelhc Federal de Educaçãog

na.r as d í.e c í.p.I tuas obrã.ga tórías

do par~grafo arterio:r~ defin:ir~

ao relacio

na forma

a amplitu-

dR e o dr.aanvc Iv-i.men t o dos seus programas o

Arto 5º,~. - Para matríeula na ~.ªo sériG do curs:) de

Brau médio 9 sorá p,xigida ccnc Luaác do (mrso fundamental {lU eguivalent8 o

At:'t. 6ºo - Na {"rganização de r,mrso dr~ grau
~

serao obs er-vada.s as seguin:,es :~:,C>::'::\l"1.J.

rJ f' . " "I ~ A duraçao do p9r:odc DscGlar sera? no mln1m02

d(;; 9CO horas/aula anuaí s 9 :nã0 pod endc B(H' (\'~mpLltadas par.a
.,. ,

i~ste Gfel'~J9

.13 de ci.nco (5J horasjauIa PC-J.' 1:iao
,

II - C".lm.prlm(C)llt:ode prng,rama pre7Js t.o pa:ra o per:L.2,

d0 do trabalho escolarl



10

111 - Formação física9 moral e cívica, orientação
educacional e profissional do educando;

IV - Atividades complementares de formação artís-
tica e científica.

v - Freqüência obrigatória, só podendo ser pro -
movido em primeira época, salvo em casos excepcionais, o aluno que
houver comparecido, no mínimo, a 75% das aulas dadas, no conjunto
das disciplinas e práticas educativas.

Arto 7º. - A apuração do rendimento escolar fica
rá a cargo dos estabelecimentos de ensino, aos quais caberá expedir
certificados de conclvsão de séries e diplomas de conclusão de cursóse

§ lºo = Na avaliação do aproveitamento do aluno
preponderarão os resultados alcançados,
durante o ano letiv09 nas atividades es-
colares, assegurada aos professôres e so-
bretudo aos conselhos de classe, a neces-
sária autoridade de julgamento.

§ 2ºo - O processo de promoção será estabelecido
no regimento da escolas

§ 3ºo - Ao aluno não promovido em primeira época,
bem como àquêle que não tiver a freqüên -
cia exigida no item IV do Artigo anterior,
mas que houver alcançado a freqüência de
50% das aulas dadas, será proporcionada ~
portunidade de julgamento no períOdO de
segunda época de exameso

Art. 8º. - Respeitadas as disposiç~es desta Lei
compete ao Conselho Federal de Educação, aos Conselhos estaduais de e
ducação e ao do Distrito Federal, respectivamente, dentTo dos seus sis
temas de ensino:

a) permitir aos estabelecimentos de ensino esco-
lher disciplinas optativas para integrarem o currículo de cada curso,
dentre as relacionadas pelos respectivos Conselhos de Educação;

b) dar aos cursos que funcionarem à noite, estru-
tura própria, segundo as peculiaridades de cada um;

c) baixar normas para estruturação de cursos de
nível médio, promovidos com programaç~es específicas de radiodifusão,
correspondência e outr~so

(Ar,t.9º. ~ A direção de estabelecimento do ensino
médio.1.S:E~~ada~~!::-c'aracterísticas de cada ram0.2..será exercida por
diretor qualificad0'iquanto à forma~o Erofissional e atributos de edu-

I .

cadoro
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Arto lOgo - Cada estabelecimento de ensino m~dio~

disporá em regimento sôbre a sua organjzação~ a constituição dos seus

cursos e o seu regime escolar.

DO ENSINO ~DIO DE FORMAÇÃOGERAL

Ario 11º. - O ensi.no mód í.c de formação geral admi-

te variedade de currículos com o fim de proporcionar áreas de estudo

diferenciadas o

§ 1 Q o .~ As áreas diferenciadas a +.enderao a aptidõoo

e J.nterêss.Zi dos a l.uno s para estudos li t8-

r'rios9 cien~!fioos? econômicos, sociais 6

art{stj.ccs~ en~re ~utroso

§ 2º o ~ E i fa.cul +,ada a 3nc;lusao dE::opçõestécni:.as

§ 5º o "" O E;Jl.S:l.nO de formação geral terá a duração

de ~;:r:ês '" ..anos 9 !'.G m~n:l.m·)o

Ê:!2.i :;.2Q o - Ncs c.urs' ..s ;:'it; formação g<~raJ.., seraa i3Il

sinadas cinco disci.plinas no m{nimo9 e oito no máximo~ entre as obri.-

gatórias e opta t í.vaa 9 exerci da esta opçàc pelos estabelecimentos.

f' Úr:u,c(; ~ Df·verá mere,.:er E,spe cí.a I a tençao? o ensi.-
"d P t·;::,., . ",+ "l":YI liI!'-•.•..'~,~ h'r,·.j..'··'-- l"·t··;· ·1",n;.; .') or ugu"~.ê..L-fJS seus aSl?t::":~§._:.-:;;;;;=K"'..Lb..'-'- ...·9 . T, "orl .•O e ], .erar., ..,-,~

visando prin:.ipa:imente §2_domJni,.;; Ja 1 inguagem (,8cr:Ua e falada.

Acto :i.3º o = M,'d.;,an+'e apr )\'açao dos conae Lhos de s-

ducação, () po rm.i tida a . '"organ1.zaça:- . de cursoE' que :rtF)grem~ total
.., ., . .~par-c.í.a.Imorrto , o ('~"l::i.no tecnJ ,'o É' n de r.:'rmaçao geral o

DO ENSINO MtDIO DE FORMAÇAOT:gCNICA

Arto 14ºo - Os cursos de formaç~o t~cnica ser;o se

truturados nos dl.ferentes sistemas de ens~no 0 ministrar;o? Antre ou-

tros, o ensin6 relacionado ~s atixidados comerciais~ de administraçãD
~ ,,~ ,

e serviços, industriais 9 de t.z-anapor-t ea , comum.caç oe s , pee ca , agm.c o-

las~ de saúdeo

Art o 1~;º. - Os cursos menc í.onado s no artigo ante

rior serã~ mi.nisl:rados em três anos9 no mf.nimo, assegurando sua oon ~

clus;o direi to ao a.í.uno de cand í.da tar-S8 a ::.ngresso em curso de n::~>~~'31

superior.

§ lºo - O diploma de t~cnico na especialidade cur-

s ada , será conferido ao aluno que ccnc Iuí.r- a 4ª. s6rie ~ a qual con8i.§!.

tirá em 8xcrc{0io da profissã..:J por pe:r:{odo não inferior a um ano, com

assist~ncia e 0rientaç~o da escola.
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§ 2º. - O currículo dos cursos de formação técnica
incluirá9 além das disciplinas espe~íficas, disciplinas de cultura
geral.

§ 3º. - A habilitação profissional adquirida no e-
xercício de 0cupação técnica constituirá crédito no currículo de cur-
sos técnicos correlativos~ mediante a avaliação pela escola, dos co-
nhecimentos gerais, científicos e específicos dos alunoso

Art. 16º~ - Os estabelecimentos de ensino de for -
mação técnica poderão~ além dos cursos referidos no artigo anterior9

manter cursos de formação técnica de menor duração9 e outros de qua-
lificação e aperfeiçoamento profissional.

§ ~nico - Aos concluintes dos cur~os ~e formação
técnica de menor duração, mencionados neste artigo, fi.ca assegurado
c prosseguimento nos estudos, preservados os princípios e normas de
equival~ncia dos estudos.

Art. 17º. - Aos portadores de certificados de con-
cfuusão de terceira série do curso m~dio s~rá facultado o i.ngresso em
cursos técnicos, com dispensa das disciplinas de cultura geralo

Art. 18º. - As escolas t~cnicas deverão manter cur
sos de formação técnj.ca de espe<::::Lali.dadesadequadas às atividades eco
nBmicas da região.

§'~ ,..., p. ,..,

UT.'.J.co - Os cur-s os de formaçao tecnlca poderao ser
realizados em regime de cooperaç~o com empr~sas e serviços.
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4 - FORMAÇÃO DO MAGIST~RIO

Relator:
Lúcia Marques Pinheiro

4. L - Os Grandes Problemas a Serem Enfrentados

O magistério representa a pec;a mais importante da
""

obra educativa; dêle depende o aumento da produtividade da escola e a
implantação de qualquer reformao

Tornam-se, por isso, tarefas essenciais e prioriti
rias: a habilitação do pessoal despreparado em exercício - c~rca de
43% no at~al nível primário e 64% no médio; a instituição de incenti -
vos que ~enham a atrair para o ensino o pessoal titulado disponível; a
criação de condições de exercício da profissão que propiciem a melhoria
dos padrões de educação; o planejamento da formação do magistério em
bases adequadas o

O problema é de tal amplitude e repercussao sôbr~
o desenvolvimento nacional que parece aconselhável uma participação mDB

efetiva do govêrno federal em apoio aos planos das unidades federadas 9

com vistas à racionalizaç~o do emprêgo dos recursos públicoso Não se
justifica a manutenção da situação atual, em que um grandecomtingente
dos que se formam não exerce a profissão9 ao passo que as novas gera
ções são entregues a pessoal sem qualquer preparo.

Faz-se ne ces s ár-Lo reformular e ampliar as institui=
çoes de formação e aperfeiçoamento do magistério e preparar" staffs
para essa reformulação e para a assistência aos professôres em exercí -
cio, especialmente aos que não revelem as necessárias condições de efi-
ciência.

Constituem, ainda~ medidas inadiáveis: o estudo p~
Ias diversas unidades federadas das instituições de formação do magisté
rio, por zona, e sob o ponto de vista quantitativo e ~ualitativo; a se-
leção das que devam ser conservadas, reformuladas ou ampliadas; o zone
amento ou fixação da área geográfica a que atenderão essas instituições
e sua responsabilização pelo atendimento das necessidades de pessoal;
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e de problemas da educação local; a progressiva municipalização do
magistério, no que respeita ~ escola fundamental.

Mecanismos de in~egração dos planos dos estados com
os de seus municípios são essenciais ao planejamento racional e terão 00
ser previstos para todos os ní~eis de educação e9 em particular, no que
respeita à nomeação e habilitação de leigos~ evitando-se a situaçãoa~l
em que, apesar da proibição lega19 cêrca de 100000 leigos vêm ingressa~
do anualmente no ensino primário e aquêles que realizam oa cursos patrQ
cinados pelo Ministério da Educação e Cultura são, não raro, despedidos
e substituídos por novos elementos despreparados, ao sabor da política
municipaL

Os estados precisam assumir a responsabilidade de ha
bilitação dos leigos que ofereçam condições para tal, da formação de
novos professôres e da extinção do regime de nemeação de elementos não
tituladoss com salários irrisórios9 em detrimento de pessoal mais ca~~.

Incentivos precisam ser instituidos9 sejam salari -
ais ou de ascensao ~rofissional, valorizando a eficiência docente e a
qualificação e o aperfeiçoamento permanente do professor. \Um plano de
construção de residências para os professôres de certas zonas parece in
dicado, bem como o estudo da possibilidade de se fornecer transporte p~
ra alguns locais de difícil acessoo

As soluções para os problemas relativos ao magisté-
rio terão de levar em conta a zona a ser atendida, em cada caso; a eta
pa psicológica que vai ser atendida pelos vários tipos de escolas; o
progressivo crescimento de anos de estudo nos locais que não possam cri
ar imediatamente a escola fundamental pata todos; o desej~vel aumento
da carga horária diária de permanência do aluno na escola; oenriquecl
mento do currículo.

O importante será não perder de vista que constitui
imperativo de des envol vimen to e segurança nac.í ora 1 assegurar maiores re-

cursos para a educação e9 ao mesmo tempo, o máximo de rentabilidade ao
investimento feit09 o que significa planejamento racionaloE9 enfim,
que qualquer planejamento falhará se não se criarem as condições bási
cas de envolvimento pessoal .- baseado na compreensão da grandeza dos ob
jetivos visados e na disposição para dar todo o esfôrço de que seja ca-
paz - de parte de todos aquêles a quem cabe a tarefa de atuar no senti-
do educativog o magistério nacionalo
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40Ll- O Professorado para a lª Etapa de Educação Fundamental

Há cinco anos9 por ocasião da r~ização do Censo Es
colar9 10 unidades federadas tinham, nas zonas mais desenvolvidas ur-
banas e suburbanas - mais de 50% do professorado primário leigo; em
4 delas, duas das quais territórios federais 9 a cifra ultrapassava 70%0
Nas zonas rurais a situação era alarmanteg 19 unidades federadas tinham
mais de 70% do professorado primário leigo. sendo que 13 delas mais de
90%.

Cinco anos passados, 50 000 novos leigos foram acrES
cidos aos 127-9.879acusados pelo Cens o , representando uma tendência cons
tante de aumento da ordem de 10 000 por anoo A taxa de 40% de aumento
para o país se verificou~ em têrmos aproximados~ com respeito a cadq
unidade federada, de modo geraL

Os leigos em exercicios nas escolas primárias situ-
am-se9 em sua maioria9 nos sistemas municipais de ensinoo Como não há
planos coordenados da ação estadual e municipa19 os governos estaduais
nao se sentem responsáveis pela proliferação dos elementos não titula -
dos.

A existência do leigo é fenômeno grave por suas re-
percussoes sôbre a produtividade da escolao

Além disso reduz o status do professor e contribui
para que persista o conceito de que "qualquer educação é um bem", alta-
mente prejudicial a um país que precisa desenvolver~se e não se pode dar
ao luxo de mç~ter ilusões dessa ordemo

Impõe-se9 pois9 à União instituir mecanismos que
promovam a mudança dessa situaçãoo Entre outros. a assistência técnica
em caráter supletiv09 a assistência financeira con<ficionada ao atendi -
mento a critérios básicos que assegurem a coordenação entre estados e
municípios e a melhoria dos padrões educacionais e9 em especial, um
atendimento adequado aos territórios federaiso

Atualmente o país está dispendendo muito mais do que
o necessário no preparo do seu magistérios sem os resUttados desejáveiso

Há no Brasil cêrca de 2 000 escolas normais, número
absolutamente desarrazoado e que impede qualquer contrôle ou plano efi-
caz de aperfeiçoamentoo Cêrca de 30% dos professôres se formam nas ca-
pitais e não aceitam ir para o interior9 nem seriam talvez os elementos
mais qualificados para atender a tais regiões.

As soluções a serem tentadas para o problema envol-
verão, pois~ necessàriamente, duas considerações básicasg
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1 ~ a diversidade das situações existentes nas vá~
zonas do país e em cada unidade federada, a exigirem tratamento diversi
ficado;

2 - a urgência de um planejamento racional de utili
zação dos recursos disponíveiso

Não se podendo contar com o afastamento do professor
de seu local de origem senão mediante atrativos que, a ser-e n generaliz§:
dos e mantidos permanentemente 9 sobrecarregariam demasiado o erário, tor
na-se preciso prepara-lo nos locais em que êle é necessárioo

Não se compreende que se criem novas escolas onde a
mao de obra já é excessivao Nem se justifica a manutenção e~ até9 a au
torização para funcionamento de novas ewcolas sem condições de propici-
ar uma boa formaçãoo

Constitui tarefa inviável o aperfeiçoamento de tô -
das as escolas normais que dêle necessitem e representaria desperdício
manter as que não revelem condlções mínimas para cumprir seus objetivoso

É necessári09 como primeiro passo para a reforma,
que os estados estudem as condições de suas escolas de formação do ma
gistério, procurem melhorar aquelas que ofereçam as condições básicas p§:
ra tal; ampliem9 quando convier9 as que apresentem bons padrões de ens,i

,
no o reduzam a matrícula ou adaptem para outros fins aquelas que formem
pessoal em excesso ou menos qualificado o

É indispensável, também9 que se proceda à reformul§:
ção de currículos e métodos de ensino dos cursos de formação do magisti
rlio para a lª etapa do ensino fundamental 9 dando-se ênfase aos aspectos
de prática de ensinoo

'I'orna-is e 9 t.ambem, necessária uma revisão dos cri té-
rios de seleção dos alunos para as escolas normais e a inclusão no cur-
rículo, desde os priweiros anos do curs09 1e intensa atividade prática
nas escolas9 de modo a levar à readaptação, em outros cursos de grau
médio9 dos que não tenham interêsse pelo magistérioo

o

A criação de staffs para atender aos problemas de
formação e aperfeiçoamento do magistério para a lª etapa da educação fun
damental é também de grande importância e urgênciao Poderá ser tentada9

em parte, pela reciclagem de elementos 9 já preparados pelas administra-
ções estaduais e pelo MEC9 através do INEPo

Precisara também ser enfrentado o problema da forro§:
çao de magistério para o ensino supletiv09 atualmente entregue, não ra-
ro, a pessoal sem preparo específico o



Além da formação básica para ministrar a lª etapa
de ensino fundamental 9 deverão tais professôres ter conhecimento da
psicologia do adolescente e do adulto~ do mercado de mão-de-obra local
e dominar as técnicas adequadas para lidar com o tipo de aluno que
lhes caberá orientar, em especial as de trabalho em grupoo Deverão
ainda, estar preparados para trabalhar em equipe, afim de que possam
desenvolver9 de maneira eficiente~ os planos de estudos e de ativida
des complementares o

40102 - O Professorado para a 2ª Etapa da Educação Fundamental

A atual formação do professor de ginásio deixa igual
mente a desejar, não só do ponto de vista quantitativo como do qualita~
tivoo

Especializado em uma disciplina, o professor licen~
ciado tendo a criar padrões inadequados de ensino e de avaliação do ren
dimento escolar9 levando a uma escola altamente seletivao Não domina su
ficientemente conhecimentos essenciais sôbre a fase psicológica difícil
a que deve atendeT~ nem as técnicas didáticas que lhe permitid.am ter efl

ciência junto a um aluno sujeito às influências da vida moderna e num
momento histórico em que o jovem deseja e pensa estar em condições de
participar efetivamente dos problemas sociais que o cercamo

A divisão excessiva das áreas de ensino nas faculda
des e, como reflexo~ no ginásio, dificulta o tipo de obra educativa que
se impõe na etapa psicológica de inicio da adolescência e que se carac-
teriza pelo caráter integradoro Aos problemas próprios da educação neà
sa fase se acrescentam~ em conseq~ência, os criados por uma escola cal-
(J'ó,1ia- na divisão lógica das matérias 9 c ada uma a car-go de um pro fessor
que por ela tem especial interêsse e exige o mesmo do aluno, numa fase
em que êste se acha voltado para si próprio e seu papel na sociedadeo

••
Essa divisão de áreas de estudo obriga o professor,

por outro lado, a atuar sôbre um número excessivo de alunos, comumente
em vários estabelecimentos, tornando inviável o atendimento ao educando
como um ser integral e que necessita ser compreendido e guiado em sua
evolução. A 2ª etapa de educação fundamental, que substitui o ginásio,
requer um novo tipo de professor que atenda aos objetivos deesa insti .-
tuição formadora e9 não, seletivao

A reciclagem de todos cs professôres do ginásio pa-
ra que compreendam a mudança essencial sofrida pela escola em que vinham
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exercendo o magistério? no momento em que ela passa de escola para um
grupo a escola de todos9 é essencial à implantação da reforma. Terá
de levá-los a compreender o espírito da mudança, especialmente no que
respeita a objetivos, currículos e padrões de promoção. Deverá, ainda,
incluir um estudo mais profundo da fase inicial da adolescência no mun-
do atual e dos instrumentos de trabalho mais adequados para uma atua~
ção eficaz.

Com respeito aos professares das matérias específi-
cas dos atuais ginásios técnicos, impõe-se seu aproveitamento prioritá-
rio na 2ª etapa da educação fundamental 9 sujeitos naturalmente, éomo os
demais professares das escolas que ora se integram para propiciar a edu
ca.ça o fundamental, a uma dssistência que os adapte ao espírito de nova
escola e lhes permita alargar o campo de sua atuação didática, quando
far o caso.

4.1.3. - O Professorado Para as Instituições de Formação de Magistério
para a escola fundamental

A reformulação dos currículos das instituições de
formação do magistério para a educação fundamental deve realizar-se no
sentido de maior integração do ensino das várias áreas de estudo.

Deverão as instituições formadoras dêsse magistério
cuidar de que tal in,iegração seja o mais possível vivida pelos alunos 9

em seus cursos de preparação, no que respeita aos fundamentos filosófi-
cos, históricos e sociais de educação e à problemática brasileirao

Maior ênfase precisará ser dada à psicologia das di
ferenças individuais, estudada em conexão com os aspectos evolutivos e
de aprendizagem. Do mesmo modo, impõe-se maior entrosa~ento dêsses es-
tudos, e, eD. particular? da psicologia das matérias de ensino com a di-
d'j3:tica.

O estudo dessas áreas em compartimentos estanques
vem levando à dificuldade de sua integração nos cursos de preparo de p~
fessares ~ara a atual escola primária e ginásio e não contribuirá, como
se faz necessário, para a desejável reformulação dêsses cursos, que se
deverão desenvolver em tôrno de problemas reais e não de disoiplinas es
tudadas de maneira teórica.

O estudo dos objetivos da escola fundamental e seu
caráter não seletivo? bem como o papel que assumirá cada aspecto do
currículo, serão essenciais à própria motivação do professorando e à
sua atuação eficiente no futuro.



sàmente se as instituições formadoras do magistério
reformularem seu próprio currículo e seus métodos de ensino, atuando de
maneira integrada e voltada para problemas reais9 tornàr-se~á viável a
mudança das instituições que atualmente ministram o ensino primário e
ginasial.

4.104. - O Professorado Para a Educaçio de Grau Médio

A expansio da escola do grau médio vem sendo feita
de maneira desordenada e incontrolável, em razio das aspirações 10cais9

e do próprio progresso que vem alcançando centenas de núcleos urbanos
do antigo interior, devido à expanaáo dos transportes aéreos e dos veí-
culos de comun í caçáo social de massa. O desenvolvimento insopi tável d~
sa rêde escolar9 num país-continente como o Brasil, levou a graves ca -
rências, sobretudo quanto ao recrutamento do corpo docente. Nio pôde ha
ver o planejamento necessário para que se formassem professôres, em nú-
mero e qualidade9 capazes de acompanhar o crescimento da rêde escolar.

Os cursrnatualmente destinados à formaçio regular re
professôres de grau médio nio vêm solucionando o problema, porque os li
cenciados nio se sentem atraídos pela vida do interior9 em suas cidades
de tipo médio e, sobretud09 nos centros menoreso Muitos dêles nio che-
gam mesmo, a exercer o magistéri09 abraçando outras carreiras ou sendo
~bsorvidos pelas tarefas do lar no caso de contingente feminino.

As estatísticas revelam que apenas ,6% dos cargos
do magistério vêm sendo exercidos por licenciados, cuja açio é geralmeQ
te limitada às capitais e a um ou outro de nossos maiores centros urba~
nos.

Além disso, os cursos de formaç~o do magistério nao
vêm levando suficientemente em conta que, além de cono.or-r-e'r em para a
cultura geral e a formação de adolescentes, as disciplinas de cultura ~
ral dos cursos técnicos devem contribuir para formação profissional.

Os cursos técnicos sio especialmenté atingidos pelo
impacto do progresso e de verdadeiras mutações que se refletem em exi -
gências relativas ao ensino, não apenas das disciplinas específicas do
curso, como também com respeito às de cultura geralo

O decreto-lei nº 464 de 11 de fevereiro de 1969 d~
termina qué, enquanto os licenciados nio forem em número suficiente, à
habilitaçio de professôres poderá ser feita por meio de exames de sufi-
ciência, realizados em instituições oficiais de ensino superior, indic.§:
das pelo Conselho Federal de Educaçio. A experiência tem demonstrado a
reduzida operatividade dêsse processoo
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Considerando a grandeza e as carências da realidade
brasileira, na imensidão de seu territôri09 na dispersão de suas comunl
dades, na ausência de atrativos econômicos~ sociais e culturais que le-
vem professôres licenciados à maioria das nossas cidades do interior ou
que atraiam professôres autodidatas a exames de suficiência9 vem ~endo
ensaiada com êxito a organização de Centros de Educação Técnica, insti-
tuidos pelo Ministério de Educação e Cultura, ou por êste autorizados 9

no âmbito das especialidades industrial, comercial ou agrícola. Afigu-
ra-se decisiva a atuação desses centros 9 em regime de flexibilidade que
permite atender tanto a candidatos ao magistério como aos professôres
já em exercíci09 por meio de recursos de ensino mais ricos, variados e
adaptados às necessidades9 em cada caso.· A êles poderão ser acrescent~
dos cursos por correspondência9 ou através de rádiodifusã09 além dos se
minários~ estágios9 reuniões de estudo emissões pedagógicas enviadas ~
maiores centros urbanos do interior para atender ao magistério das re =

giões vizinhas. o

Tais cursos seriam organizados pelas Diretorias de
Ensino Médio e devem incluir o preparo pedagógico para o tipo de instl
tuição a que deve servir o professor9 envolvendo desde a problemática da

educação brasileira em função de desenvolvimento nacional 9 os objetivos
e problemas de grau e ramo de ensino e o conhecimento da fase psicológi
ca a que atenderá o professor até a prática suficiente de ensino da área
específica a que se dedicaráo

4.2 - Necessidade de Reformulação da política de Formação e Aperfeiçoa-
mento do Magistérioo Aberturas Necessárias para Enfrentar o Pro-
blg,~.."

A política de formação do magisté~io para o ensitio
fundamental e médio necessita ser reformulada, tendo em vista o ritmo
crescente de expansão de matrículas e a elevada percentagem de profes-
sôres não qualificados em exercício, a par de expressivo contingente ti
tulado não exercendo as funções.

As inst~tuições de formação do magistério não vêm
suprindo as necessidades atuaiso Além de racionalizar sua atuação~ de=
terminando 9 estrategicamente9 aquelas que se deve aperfeiçoar e atribu-

"indo-lhes responsabilidades definidas, torna-se importante criar novas
aberturas para a solução do problema~ nos locais em que isso se torne
necessárioo Uma das soluções Pr.opostas é a ampliação das funções exer-
cidas pelas Escolas Normais e Institutos de Educação mais credenciados,
que passariam a Escolas Normais Superiores estendendo para tôda a esco
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Ia fundamental o trabalho que já vêm realizando com respeito à lª eta
pa. Essas escolas complementariamo trabalho realizado pelas Faculd~
des de Educaçã09 onde estas não formem licenciados em número suficien
te9 e atenderiam às zonas que não contem com aquelas instituições? no
que respeita à formação do professorado para a educação fundamental e
de alguns especialistas nêsse tipo de educação: administradores esco-
lares9 orientadores~ supervisores e professôres para Escolas Normais.

Sua criaçao parece impor-se pelo fato de que ape-
sar do desenvolvimento9 a partir de 19329 das ~aculdades de Filosofia
Ci$ncias e Letras9 apanas 36% do atual magistério do ginásio e do co-
légio têm o gra~ de licenciado. A ampliação prevista se fará sem pr~
juízo da atuação das Faculdades de Filosofia ou de Educaçã09 e dentro
de um plano integrado que evite a duplicação desnecessária de esforços.

Pr6vê-se9 por i8809 o planejament09 pelas Faculd.a
des formadoras do magistério9 de sua capacidade de matrícula em face
das necessidades regionais e o envio 9 em tempo hábil9 dos dados indis
pensáveis para que a unidade federada em que se situam preveja o fun-
cionamento de outros tipos de instituições, se neceêsárioo

Precisarão9 ainda 9 ser estabeleci~os mecanismos 00
ligação que atuem com a necessária vitalidade e venham ~ermitir aos

órgãos de planejamento e de distribuição de recursos contarem com os
dados básicos atualizados necessários à política de atuação supletiva
da União.

A organização de cadastro do magistério formado 9
do qual constem o acompanhamento de sua vida profissional, bem como o
cadastro dos professôres em exercíCiO, por local, licenciados ou na09

é essencial e oferecerá elementos para a revisão e orientação do pla-
nejamento da formação de novos professôres e da habilitação dos que se

achem em exercício.
No que respeita, ainda9 à formação, habilitação e

aperfeiçoamento do magistéri09 soluções vêm sendo ensaiadas9 embora t~
midamente devido à exiguidade de recursos, pelo Minist~rio da Educa-

çao e Cultura, através de Centros de Treinamento do MagistériO., mant,i
dos pelo INEP, e pelas Diretorias de Ensino Industria19 Comercial e A
grícola, através dos Centros de Educação Técnica.

Essas iniciativas, pelo seu caráter prático e fIe
xível, deven ser ampliadas, com a participação dos estados e de enti-
dades privadas de reconhecida idoneidade, segundo normas fixadas pe;'

Ias órgãos próprios.
Os Centros de Educação Fundamental, que pOdem,in-

I· t ~t t '. "" .~.,-"l' -~ ., p. -t • _. -C us av e , er cara er empor-ar ao , i:!q~-.t:~a.a;;l~~aJ1g;0--em-"ã:r-'€á".S(~-~á:p.ê.r.i.t.é'S',,·'5@

P:CQfe"ss:6":'E:'srr,e.·ode·:fn!3í.ti -~.i çrõe f:.íl f i.mc1lJd)..y~ ;:-4!((c\pi <i~el$.t @Li~á;JJ.il.íi;Dcal&assiG al

Formaão o magistério de zonas circunvizinhas~ não o afastando do local
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por tempo muito longo nem para regiões muito mais desenvolvidas, que
venham por isso a exercer excesso de atrativos9 dificultando sua vol-
tao

Poderão os Centros ocupar~se da habilitação do ma
gist~rio leigo que estiver em condições de ser aproveitad09 da forma-
ção de novos professôres = em caráter intensivo e/ou de forma regular
e da formação de staffs de orientação e administraç~o escolara Pode-
rãó9 ainda9 encarregar=se do aperfeiçoamento e qualii'icaç~õ"do_prb.f.2E.
sorade de instituições de fcrm~ção do magistério para educação funda=
mental, para zonas carentes dêsse pessoalo

Os centros se constituir~o em focos de irradia
ção de experiencias bem sucedidas e de organização e divulgação de
bibliografia e material didático o AI~m de oferecerem cursos na quan-
tidade e na gama de variedades necessárias ao local9 devem propiciar
estágios e visitas~ inclusive a. suas escolas de demonstraçãoo

Será especialmente aconselhável a organização de
alguns centros dedicados a experimentação pedagógica? devidamente
controlada? sôbre currículos 9 programas 9 m~todos de ensino, duração
e escrituraç~o de cursos e outros problemas de interêsse para aperfei
çoamento de ensino9 ligados de preferência a órgãos de estudo do @o -
verno Federal, Estadual ou das Universidades e aprovados pelos bonse-
lhos de Educação? para garantia de que apresentem condições materiais9
financeiras e de pessoal qualificado que permitam o preenchimento das
finalidades visadaso

A escolha das tipos de instituições a utilizar em
cada zona e o planejamento integrado ~%~1t~~a~~~erá9_tendo em vista

. t .,.... - . "sua capacldade de matrlcula e a demanda de mao de obra. 9 competlraa
cada unidade federadao

Outra abertura julgada de interêsse ~ a autoriza-
ção para que profissionais de nível superior lecionem em escolas de ní
vel m~dio e9 se necessári09 na segunda etapa da escola fundamentaldis
ciplinas que estudaram nas universidades ou em escolas isoladas de ní
vel superioro

,',

Dada a carência da mão de obra qualificada e o ní
vel dos que, em conseqüência9 estão sendo autorizados a lecionar9 essa
~ uma medida que só poderá vir a elevar o nível do ensinoo Prevê-se9

no caso, a necessária preparaçao nos cursos de educação das Faculda -
des de Educaçãoo
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Ciente do numeroso contingente de professôres pri
mários que não exerce o magistério, oferece-se uma abertura para o
aproveitamento dêste pessoal, através de cursos intensivos em caráter
de emergência, para que ràpidamente se adaptem ao ensino da segunda
etapao Idêntica oportunidade de formação intensiva é oferecida aos
que, com pelo menos cinco anos de exercício, possam freqüentar os
cursos sem maior prejuízo de suas atividades funcionais o

4.3 - Orientaçãog Pesquisa e Planejamento

Toda essa tarefa de preparo do magistério, a que
se deve acrescentar a de seu aperfeiçoamento permanente, por meio de
assistência a ser prestada pelos diretores de escolas e órgãos especi
alizados, só poderá ter êxito se se asseguraremg

1 - Mecanismos de avaliação dos resultados das me
didas aplicadas, para um permanente replagejamento.

2 - Estudos e Pesquisas básicas, especialmente sô-
bre os aspectos em que se apresentem deficiências.

Essas duas providências são essenciais ao planej~
mento sem o qual continuaremos a aplicar de maneira inadequada os
recursos de que dispomoso

Diagnósticos da situação sao essenciais para que
possamos caminhar com segurança e envolverão, não apenas aspectos q~
titativos, mas a realidade qualitativa do que se passa nas escolas
em sua diversidade.

A formação de pessoal para todas essas tarefas•
indispensável e deve merecer prioridade? por suas repercussões sôbre
a produtividade dos sistemas escolares. O pessoal a ser preparado ou
recrutado precisará reunir à experiência na etapa ou grau em que deve
rá trabalhar, qualidades de liderança e eqüilíbrio. Os cursos para

,
e

sua formação devem preocupar-se em que tais tarefas não devem e ~nao
podem ser exercidas como compartimentos estanques, mas se entrel~çamo
O orientador trará assuntos para a pesquisa; incentivará ~ pesquisa
em ação e a experimentação pedagógica simples, realizadas em classe;
auxiliará a implantação da mentalidade de planejamento,contrôie, es-
tudo e produtividade o Os pesquisadores deverão servir ao planejame~
to e à orientação, diagnosticando a situação existente e oferecendo
soluções de viabilidade comprovada para atender às deficiências en -
contradaso Os planejadores precisarão basear-se em estudos, levanta
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mentos e pesquisas e estar em contato com os serviços de orientação pa
ra colh~r dados s3bre a realidade diversific~da das escolas e a rea -
ção do magistério às medidas propostas.

É importante ainda acentuar que o elemento em con
diç~es mais favor~veis para as~refas de orientação direta no imbito
dos ~stabelecimentos de ensino é o diretor de escola, cuja seleção e
preparo exigem cuidado especialo Para que exerça as funç~es técnicas
que lhe cabem com efici~ncia dever~ ser dispensado de uma série de t~
refas de órdem administrativas9 muitas das quais poderão ser el~mina-
das ou exercidas por auxiliares administrativos ou professôres reada~
tados.

A formação e a reciclagem de diretores é tarefa
das mais urgentes, porque cada escola é um feflexo de capacidade de
seu dirigenteo A preparação para o exercício dessas várias funç~es exi
gir~ uma parte de formação comumo

* * *

A mudança institucional determina a necessidade 00
mudança no tipo de educação que est~ a precisar a sociedade brasileirao
A educação j~ não constitui tão sàmente o instrumento para viver mais
digna e amplamente e para melhor compreender a vida, mas instrumento
para s assegurar a capacidade de trabalhar de maneira mais efíciente
e mais útil.

Como nota Anísio Teixeira "A educaçã~ fassa a se~
fundamentalmente, educação para ensinar a trabalhar deste d.nível pr&
m~rio ao superior. As formas de trabalho, sejam de produção ou de
serviço,passam todas a exigir treino escolar e saber do tipo intele~
tual e técnico"o

Essa mudança - essencial ao desenvolvimento do
país - ter~ de ser provocada, incentivada, apoiada e acompanhada pe -
10 Govêrno Federalo Porque é tarefa de segurança e de defesa nacio -
nalo



PROJETO

DA FORMAÇÃO, APERFEIÇOL~ENTO E HABILITAÇÃO DO MAGIST~RIO PARA A
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, SUPLETIVA E DE GRAU ~DIO

Arto lº = A formação do magistério para a educação
fundamental far-se-á om Escolas Normais, Insti.tutos de Educação, Esco-
las Normais Superiores, Centros Experimentais de Educação, Centros Ex-
perimentais de Educação, Faculdades, Institutos e Escolas especializa=
das de formação do magistério em nível superioro

§ lº = s Escolas Normais manterão cursos de graua
~ _ I' #w Amedic com a duraçao mlnima de 4 anos, para a formaçao de p~ofessores da
lª etapa da educação fundamental.

§ 2º = Os Institutos de Educação manterão, além dos
cursos referidos no parágrafo anterior, outros destinados ao aperfeiç~
mento e especialização de professôres para a 1" etapa da educação fun-
damental. No âmbito de suas atribuições poderão, ainda, manter cursos
de administração escolar, de orientação pedagógica, supervisãp e de P1!l

paro de pessoal para cursos de formação do magistério da lª etapao

§ 3º = As Escolas Nor~ais Superiores manterão cursos
de formação de professôres para a 1" etapa da educação fundamental nffi
condições estabelecidas no parágrafO lº e cursos de formação de pro -

fessôres para a 2ª etapa da educação fundamental, dentro das normas es
tabelecidas para as Faculdades de Educação 9 noã locais em que estas não..
estejam atendendo às necessidades do mercado de trabalho o Poderão,ai~
da, manter os demais cursos referidos no parágrE',foanterior, para o âm.
bito da educação fundamental.

§ 4º = As escolas especializadas formarão professô=
res para sua área específica.

'.

§ 5º = As faculdades de educação ou de filosofia,
ciências e letras formarão professôres para a educação fundamental e
especialistas em planejamento, pesquisa, orientação educacional, supe,E
visão, inspeção e administração escolar, entre outros.



§ 6º - Os Centros Experimentais de Educação, creden
ciados pelos Conselhos de Educação, desenvolverão projetos-pilôtos de
formação e aperfeiçoamento de pessoal previsto nos parágrafos 2 e 3 d~
te artigo~ em áreas de tipo urbano e ruralo

Arto 2º - Os cursos de formação de professôres para
a 2ª etapa da educação fundamental serão organizados de modo a permit:ir
sua formação po Lí.va.Len t.e, possibilitando a atuação d.êsses professôres
em áreas amplas de currículo o

Arte 3º - As unidades federadas providenciarão o es
tudo da demanda de professôrGs e da capacidade de matrícula das insti-
tuições credenciadas para preparâ-los9 visando ao zoneamento das esco-
las e ~ racionalização do empr~go dos recursds p~blicoso

C>

Parágrafo ~ico - As instituições existentes serao
submetidas a critérios de avaliação com vistas ~ sua reformulação,~ ~
pliação de seus objetivos ou à sua transformação em outr~s instituiçÕes
educativas"

Art. 4º - Caber~ à administração dos sistemas esco~
lares das unidades federadas elaborar planos globais abrangendo a habi
litação do magist~rio leigo, o preparo de professôres - em caráter re-
gular ou de emergência - para suas várias zonas, atendendo às condiçõEE

e disponibilidades que apresente~ em cada caso, utilizando para isso
as instituições mais adequadas às situações específicas.

Art. 5º - Os Estados, o Distrito Federal e os Terri
tórios manterão cadastros atualizados relativos aos professôres diplo-
mados e aos professôres em exercício por localidade'e área do currícu-
lo, que sirvam de base para o planejameto e a revisão dos planos de
formação de professôres.

Parágrafo ~nico - Os dados básicos, relativos à si-
tuação do magistério nas várias zonas da.sunidades federadas, de~~~Q
ser periàdicamente encaminhados aos órgãos federais próprioso

Arto 6º - Os professôres para a educação supletiva
deverão ter preparação específica para atender às áreas de estudos e
aos tipos de alunos que lhas caiba orientar.

§lº - Pod.er~.oser preparados nas escolas citadas fi,

art. lº ou em cursos especiais.

§ 2º - Os professôras de educação fundamental poderão
ser adaptados para a educação supletiva mediante cs estudos complement§

" .ras necessarlOS.
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Art. 7º - ~ permitido aos ~ortadores de diplomas do
curso superior lecionar nas escolas de grau médio as disciplinas cons
tantes do curriculo do curso realizado9 a juizo do Conselho Federal de
Educação9 mediante a realização de cursos de educaçãoo

Parágrafo único - A autorização poderá ser estendida
à 2ª etapa da educação fundamental 1 a juízo do Conselho Fednral de E-

ducação.

Arto 8º - A formação do magjstério para a e&ncação 00
grau méd:i,c.fE..l'~se-ánas universidades e em estabelecimen tos isolados

de nível universitárioo

Parágrafo único - As Faculdades de Educação ou de ~
losofia1 Ciências e Letras prepararão professôres para as matérias ge-
rais e específicas do ensino médio o Formarão 1 aí.nda, especialistas em
planejamento9 pesquisas9 supervisão? inspeção? administração escolar,
orientaçãc educaciona19 entre outros? bem como ministrarão os cursos
de educação aos candidatos ao magistério formados por outras institui-
ções de nível superioro

Arto 9º - O Govêrno Federal prestará assistência téc
nica e financeira aos planos estaduais que ofereçam condições~ efici~

cia e ranionalizaçãoy relativamente à formação 9 aperfeiçoamento e ha~
bilitação do magistério.

Arto 10º - Os sistemas de ensino providenciarão a es
truturação da carreira do magistério da educação fundamental e de grau
médio9 dentro das normas gerais fixadas pela Uniãoo

Parágrafo único - Para efeito do disposto nêste arti
g09 os cargos técnicos ligados ao ensino serão considerados de makis-

térioo

Arto llº - A direção dos estabelecimentos ou a coo~
denação dos cursos de formação9 aperfeiçoamento e habilitação de pro-

fessôres serão exercidas por educadores com prbparo específiCO para a
função e experiênCia satisfatória de ensino com o tipo de aluno a que
deve atender o corpo discente do estabelecimento ou curso;

Arto 12º - O Conselho Federal de Educação fixará as
áreas de estudo essenciais aos cursos de formação de professôreso

ParágrafO único - A prática de ensino e demais ati-
vidades práticas merecerão ênfase especialo

Arto 13º - Os que se graduarem nos cursos referidos
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no artigo lº, em estabelecimentos oficiais ou particulares reconheci-
dos, terão igual direito a ingresso no magistério oficial ou particu -
lar, observada a legislação dos sistemas de ensino.

Parágrafo Único - O provimento em cargo inicial de
professor dos estabelecimentos oficiais de educação fundamental e de
grau médio será feito por meio de concurso.

Art. l4º - Nos estabelecimentos de educação fundamen
tal e de grau médio o magistério só pOderá ser exercido por professô-

res registrados no órgão competente.

Art. l5º - Os sistemas de ensino deverão manter ser
viços destinados a prestarem orientação pedagógica ao magistério da e=
ducação fundamental e média das disciplinas específicas e de cultura
geral.



50 ASPECTOS GERAIS

Relatorag Letícia Maria Santos de Faria

As disposições gerais e transitórias, no atual pro-
jeto? foram formuladas separadamente o

DISPOSIÇOES GERAIS

Foram mantidos os dispositivos da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional que tratam do ensino religioso, do estímu-
lo às associações de pais e professôres9 das transferências e validades
baseadas no princípiO de equivalência de cursos feitos no país e no es
trangeiro~ da organização de cursos e escolas experimentais? do aprovei
tamento de titulares de cargos p~blicos9 federais que forem extintos,do
amparo e estímulo dos pOdêres públicos a instituições educationais man-
tidas na zona rura19bem como das que não tenham finalidades lucrativas
e as que desenvolvem ensino técnico e científico.

EXAME DE MADUREZA

Embora o poder público tenha por meta fazer com que
todos os brasileiros se matriculem nas escolas fundamental e média e
concluam regularmente seus estudos, a verdade, porém, nos mostra que a
grande número dêles faltam condiçoes para isso. Entretanto, como m:u,i-
tos indivíduos intelectualmente bem dotados conseguem ao longo da vida
adquirir uma soma respeitável de conhecimentos que os habilitam a candi
datar-se à obtençio daqueles mesmos certificados, é justo que o princí-
pio da avaliação da madureza seja mantido em lei, mas com a cautela ne-
cessária para evitar que se sirvam dêle estudantes que poderiam, cOlÍl
maior proveito, realizar os estudos regulares.

O projeto de lei atual nada mais fêz que manter os
dispositivos contidos na lei anter í.or , com algumas adaptações.

Na redaçao atual não aparecem prazos mínimos e máxi
mos para prestação dos exames, por parecer ao Grupo de Trabalho que ês-
ses prazos não se justificam.

MUSEUS DE CI~NCIAS E TECNOLOGIA

O art. 10 que visa à criação de museus de ciências
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tentes nos países mais adiantados da Europa e América. Tais museus pela
variada amostragem das ciências e dos seus aspectos tecnológicos mais a
vançados constituirão~ certamente~ elementos pOderosíssimos para despe~
tarem junto ao povo e principalmente~s estudantes de todos os graus u-
ma nova mentalidade científica e técnica capaz de entusiasmar os jovens
e que está a fazer falta ao país.

AEntretanto~ pelo alto custo que representam esses
museus» ficam êles restritos apenas aos centros mais populosos do país,
podendo ser instalados em colaboração com os pOdêres estaduais e munici
pais.

REGISTRO DE PROFESsdRES

Ao mesmo tempo em que mantém a atribuição do Minis-
tério da Educação e Cultura para registrá de professôres habilitados p~
ra o exercício do magistério da segunda etapa do ensino fundamental e
do ensi~o médio~ o projeto abre a possibilidade de descentralização dês
se registro pela delegação nos Estados e ao Distrito Federal.

Essa delegação é desejável, especialmente em rela-
ção ao ensino fundamental~ que9 tanto quanto possível, deve ser tratado
como um todo. Ssse contrôle na parte referente à primeira etapa do en-
sino fundamental já é de responsabilidade das unidades federadas. Nada
mais de acôrdo com a filosofia dêsse ensino do que passar a responsabi-
lidade da segunda etap~9 sempre que possíve19 também para essa esfera.

A delégação9 poré~9 deve atender a pelo menos dois
requisitos mínimosg

1 - Garantia de que a unidade federada apresente em

diç~es para realizar com eficiência a atribuição delegada.

2 - Criação de mecanismo que possibilite ao M.E.C.
manter atualizado cadastro dos registros realizad.os nos Estados que re-
ceberam a delegação.

Seria ainda desejável que os responsáveis pelo re-
gistro nas unidades federadas tivessem oportunidade de reuniões perió-
dicas a fim de trocarem experi~ncias e estabelecerem diretrizes mínimas
comuns. Por último~ seria interessante lembrar que a delegação nunca
deve ser fei toa em caráter irreversível.
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DISPOSIÇOES TRANSITdRIAS

A reforma proposta contém medidas que, pelo seu al-
cance e pelas implicações de ordem material, somente poderão ser implaQ
tadas em sua plenitude~ a longo prazo. O ensino fundamental para todos
os brasileiros dentro da faixa de idade correspondente não se apresenta
como providência a ser tom~~ de imediato~ mas como meta a ser alcança~
da mediante esfôrço inteligente e continuado.

Desta forma~ resultam como indispensáveis, algumas
medidas acauteladoras, ainda que de caráter transitório, para que (Yde-
senvolvimento se faça de forma econômicamente acertada e socialmente ju.ê,
ta.

O arte 9º tem êsse objetivo.

Tornam-se igualmente necessárias algumas providên-
cias no sentido de adaptação das instituições existentes aos novos pa-
drões estabelecidos. Assim~ os atuais ginásios dos vários ramos de en-
sino precisarão adaptar-se para ministrar a educação fundamental, o que
vem expresso no artigo 2º.

Ainda persistem no ensino brasileiro carências de
natureza quantitativa e qualitativa. A falta de professôres com a for-
mação adequada reclama providências que, em caráter de emergência, per-
mitam aos sistemas de ensino aproveitar o pessoal disponível, mediante
aperfeiçoamen~o. ~ste é o espírito dos artigos de números 3, 4, 5, 6,7
e 8.

O desejo de consolidar os sistemas estaduais levou
ao artigo lº, que extingue, a partir de 1972, a opç~o resultante no Art.
118 da Lei de Diretrizes e Bases.

Finalmente, caber-á ao M.E.C.,o1:.vido o C.F.E.,' deci
dir sôbre as questões suscitadas pela transição entre o regime escolar
até agora vigente e o instituído no projeto.

-.

PROJETO

5.1 DISPOSIÇOES GERAlS

Art. lº - O ensino religioso constitui disciplina



dos horários das escolas oficiais9 é de matrícula facultativa, e será
ministrado sem ônus para os pOdêres públicos9 de acôrdo com a confis-
são religiosa do aluno 9 manifestada por êle9 se fôr capaz9 ou pelo seu
representante legal ou responsável.

§ lº - A formação da classe para o ensino religio=
so independe de número mínimo de alunos.

§ 2º - O registro dos professôres de ensino reli -
gioso será realizado perante a autoridade religiosa respectiva.

Art. 2º - A escola deve estimular a formação
aasocíagãê aé 'pais e professôres.

de

Art. 3º - Será permitida a transferência de alunos
de um para outro estabelecimento de ensino fundamental e médi09 inclu-
sive de escolas de país estrangeiro9 feitas as necessárias adaptações
de acôrdo com o que dispuserem os diversos sistemas de ensino.

Art. 4º - Terão validades para fins de prossegui; ~
mento nos estudos ou exercício profissiona19 os certificados de conclu
são de curso de nível fundamental ou médio realizados no estrangeiro,
desde que atendidos os crit~rios e normas de equivalência estabeleci-
dos em lei, saivo convênios celebrados com paises estrangeiros.

Art. 5º - Quando se tratar de ensino fundamental e
médio será permitida a organização de cursos ou escolas experimentais
com estrutura e duração próprias dependendo t) seu funeionamento, para
fins de validade legaly da autorização dos respectivos Conselhos de E-
ducaçãoo

Arto 6º - Aos maiores de dezesseis anos será per-
mitida a obtenção do certificado de conclusão do curso fundamental,
mediante avaliação da madureza9 após estudos realizados sem observân -
cia do regime escolar.

§ lº - Nas mesmas condições9 permitir-se-á a ob-
tenção de certificado de conclusão do curso médio aos maiores de deze-
nove anoso

§ 2º - A apreciaç~.o da madureza será regulada pe-

los sistemas de ensino.

Arto 7º = Os pOdêres públicos instituirão e ampar~
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rão serviços e entidades que mantenham em zona rural escolas ou centros
de educação, capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o estí
mulo de vocações e atividades profissionais.

Arto 8º - O poder público estimulará a colaboraçio
popular em favor das fundações e instituições culturais e educativas de
qualquer espécie, grau ou nível sem finalidades lucrativas, e facultará
aos contribuintes do impôsto de renda a dedução dos auxílios ou doações
comprovadamente feitos a tais entidades.

Arto 9º - O poder público cooperará com as emprê-
sas e entidades privadas para o desenvolvimento do ensino técnico, cie~
tífico e artístico, bem como para iniciativas educacionais e culturais
consideradas de interêsse nacionalo

Arto 10º - O Ministério da Educação e Cultura mante
rá o registro de professôres habilitados para o exercício do magisté-
rio na s~gunda etapa do ensino fundamental e do ensino médiO, podendo
delegar aos Estados e ao Distrito Federal essa atribuição.

11 - DISPOSIÇOES TRANSITdRIAS

Arto lº - A opção resultante do art. 110 da Lei nº
4.024, de 20 de dezembro de 1961, em relação ao sistema federal de ensi
no, terá seus efeitos extintos, a partir do ano de 1972, época em que a
transfer~ncia para ° sistema estadual se operará automàticamenteo

§ lº = O Minist~rio da Educação e Cultura procederá•
em fins do exercício de 19719 à remessa aos Estados dos documentos de
arquivo dos estabeleci~entos de ensino pa~liculares até então vincula-
dos ao sistema federal de ensinoo

§ 2º = O prazo de' extinção da opçao poderá ser ante
cipado, Caso o estabelecimento o pretenda.

§ 3º - Os Estados poderão, por meio de convênio,uti
lizar-se temporàriamente da cooperação e da assist~ncia federal para a-
tendimento, no todo ou em parte, dos encargos decorrentes da transferên
cia de que trata êste artigoo

Ar'to 2º = Os atuais ginásios secundários ou t~Gni.;i,
cos deverão adaptar-se aos dispositivos desta Lei, e as atuais Escolas
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Normais de grau ginasialf no prazo máximo de cinco anos, serão adapta-
das ou transformadas~m escolas de educação fundamentalo

Art. 3º = Enquanto, em determinadas zonas7P~rdurar
a carência de professôres titulados para a 2ª etapa da educação funda-
mental, poderão ser instituídos cursos intensivos de formação de pro-
fessôres, inclusive no período de férias, com duração fixada pelo Con-
selho Federal de Educação.

§ 1º ~ Poderão ingressar nêsses oursos aquêles que
já tenham experiência no ffiagistérioou formação para a lª etapa do en-
sino fundamental.

§ 2º Nos 5 primeiros anos de vigência desta Lei
serão dispensados dos exames de seleção os professôres no rma.Lí.s tas com
5 anos ou mais anos de exercício e os diplomados há, no mínimo de 5 a-
ncs e que não estariam exercendo ~s. funções.

§ 3º - Serão concedidas bôlsas de estudo para o pe~
soal proveniente dos locais distantes e carentes de professôres titul~
dos.

§ 4º - Os que realizarem os cursos com bôlsas pre~
tarão serviço pelo menos durante 5 anos no local a que ae destinam, ou
deverão ress'arcir a entidade que concedeu a bôlsa, de seu valor.

Art. 4º - Nas regiões carentes de professôres tit~
lados para a educação fundamental, a habilitação poderá ser comprovada
mediante exame de suficiência regulamentado pelos respectivos Conse-
lhos de Educação.

Art. 5º = Enquanto nio houver? em número bastante,
professôres para o ensino médiO, bem como especialistas destinados ao
trabalho de planejamento, orientação? inspeçãov supervisão e adminis -
tração, a habilitação para as respectivas funções será feita mediante
exame de suficiência realizado em instituições oficiais de ensino su-
perior, :i.ndicadaspelo Conselho Federal de Educação.

Art. 6º - Nas zonas carentes de professôres titula
dos poderão ser criados Centros de Educação Fundamental que, em cará-
ter de emergência 9 formarão 9 apele'feiçoarãoe habilitarão professôres p,ª,
ra a lª e 2ª etapas da educação fundamental e para orientação, inspe-
ção, supervisão e administração escolar no âmbito da educação fundamen
tal.
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§ lº - Os Centros terão estrutura própria, flexivel
e adaptada à situação das zonas a que atendamo

§ 2º = Cada Centro terá uma área geográfica defini
da de atendimento~ devendo participar na solução dos problemas de for-
mação do magistério da área a que serviro

§ 3º - Os Centros poderão ser mantidos pela União,
em convênio com os Estados9 pelas unidades federadas e por entidades
privadas de reconhecida idoneidade o

§ 4º - Os professôres formados pelos Centros terão
sua atuação limitada às áreas carentes para as quais for~m preparados o

§ 5º - Caberá aos Conselhos de Educação dos Esta-
dos e do Distrito Federal aprovap a criação dos Centros e definir a á-
rea de validade dos títulos por êles concedidos9 tendo em vista o pla-
no global de educação da unidade federada.

Arto 7º = Enquanto o número de diplomados pelas U-
niversidades ou Institutos e Escolas Isoladas9 para as disciplinas es-
pecíficas do ensino médio de formação técnica, não atender às necessi=
dades9 o preparo de professôres para essas disciplinas poderá ser fei-
to nos Centros de Educação Técnica, de estrutura própria e flexível,
instituídos ou autorizados a funcionar pelos órgãos competentes.

Art. 8º = A carga horária total, mínima, para a
concessão de títulos de habilitação de leigos ou de formação de magi~
tério para a escola fundamental e média, em caráter de emergência, se-
rá de 1500 horas/aula9 excetuadas as destinadas à avaliação do rendimeg,
to escolar.

Arto 9º = Nas regiões carentes de recursos, haverá
a criação prioritária de escolas destinadas a ministrar a primeira eta
pa do ensino fundamental.

Parágrafo único - À medida que haja condições, a d:g,
ração dos cursos será estendida, progressivamente, até o término do en-
sino fundamental o

Arto 10º - Os titulares de cargos públicos federais
que forem extintos, por se tornarem desnecessários em face da presente
lei, serão aproveitados em funções análogas ou correlatas.
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Art. llº - O Ministério da Educação e Cultura, ouvi
do o Conselho Federal de Educação, decidirá das questões suscitadas pe-
la transição entre o regime escolar até agora vigente e o instituídopoc
esta lei.

o



6. RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO

Relator: Carlos Pasquale

601 - INTRODUÇÃO

A Constituição da República, ao prescrever que o
"ensino é dever do Estado" (Arto 176) e será ministrado nos diferentes
graus pelos Poderes Públicos (§ lº)? estabelece, em princípio, ares -
ponsabilidade solidária das três órbitas.da Administração Pública pelo
serviço fundamental da Nação.

Com vistas a assegurar os melhores resultados à o-
bra comum, mediante a integração dos esforços em ação harmônica e si-
nérgica, cumpre fixar a delimitação jurídico-legal das áreas de atri -
buição de cada uma das esferas da Administração Pública em relação a
cada um dos graus e modalidades de ensinoo

Ressalvando a competência' da União para legislar
sôbre as diretrizes e bases da educação nacional (Arto 8º,XVII,q), que,
aliás, não exlui a legislação estadual complementar (Parágrafo único),
a Constituição consagra expressamente a autonomia estadual, dispondo
que "Os Esta dos e o Distrito Federal organizarão os seus sis tema s de
ensino" (Arta 177), para o desenvolvimento dos quais"a União prestará
assistência técnica e financeira"(§ lº)~

Acentuando mais nitidamente o caráter primordial do
dever dos Estados na organização dos serviços de ensino, a Constitui -
ção estabelece que a Uniã09 além dos sistemas dos Territórios, organi-

•
zará o sistema federal? que tsrácaráter supletivo e se estenderá por
todo o País nos estritos limites da deficiência local (Arto 177).

6.101 - AUTONOMIA DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE ENSINO

A autonomia dos Estados no domínio da educação, co
rolário natural da independência recíproca entre os órgãos centrais e
os órgãos locais de govêrno, pelos quais se reparte o Poder Público, é
da essência descentralizadora do próprio regime federativo, e a Federa
ção constitui~ entre nós~ uma grande aspiração e uma grande necessida-
deo
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A autonomia dos Estados em relação à União para o~
ganizar os seus próprios sistemas de ensino não é conferida sem restri
ções, mas sob a égide de um conjunto de principios, que definem a auto-
direção como disciplina compreendida e ordenada para a consecução do
bem comum.

Nos têrmos da Constituição o direito conferido aos
Estados de organizar sistemas próprios de ensino está subordinado à
observância , entre outras, das seguintes normas:

- a educação é direito de todos (Art. 176);

- o ensino dos diferentes graus será administrado
pelos Poderes Públicos (§ lº) e é livre à inicia
tiva privada, a qual merecerá o amparo técnico e
financeiro dos Poderes Públicos, mediante bôlsas
de estudos (§ 2º);

- o ensino primário é obrigatório para todos, dos
sete aos quatorze anos, e gratuito nos estabele-
cimentos oficiais (§ 3º, 11);

- o ensino público será igualmente gratuito para
quantos, no nível médio e no superior, demonst~
rem efetivo aproveitamento e provarem falta ou
ánsuficiência de recursos (§ 3º, 111);

- o Poder Público substituirá gradativamente o re-
gime de gratuidade no ensino médio e superior p~
10 sistema de concessão de bôlsas de estudos, me
diante restituição que a Lei regulará (§ 3º,IV);

- cada sistema de ensino terá obrigatàriamente ser. -
viços de assistência educacional, que assegurem
aos alunos necessitados condições de eficiência
escolar (Art. 177, § 2º).

6.1.2. - COOPERAÇÃO FINANCEIRA DA UNIÃO

Uma das formas pelas quais o Govêrno da União se
desobrigará de sua co-responsabilidade em matéria de ensino é represe~
tada pela assistência técnica e financeira para o desenvolvimento dos
sistemas estaduais.

Os critérios para a distribuição do auxílio pecuni
ário federal aos sistemas estaduais de ensino deverão necessàriamente
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atender à diversidade das condições econômicas das várias regiões do
País e n~o serio justos se nio quando as diferenças de capacidade fi-
nanceira dos Estados forem aferidas pelo confronto de situações decor=
rentes da observância~ por parte de cada um dêles, na aplicaçio dos
seus próprios recursos, da hierarquizaçio de objetivos, da escala de
prioridade 9 dos padrões de qua lidade e ~ inclusive, da s norma s de remu-
neraçao que informam o planejamento nacional.

Forçoso é concluir~ portanto, que a outorga da co.,2.
~ ~peraçao financeira federal aos sistemas estaduais de ensino confere a

Uniio o direito de verificar se, na organizaçio dos sistemas de ensin~
,os Estados atendem as diretrizes nacionais e de estabelecer, para a- , - , .concessao do auxllio, condiçoes complementares, que julgar necessarlas

para garantir a boa aplicaçio dos recursos e a eqüidade da distribui -
çio dos mesmos entre as Unidades da Federaçio.

Em suma, e como já se teve a oportunidade de assi-
nalar com muita propriedade, se a Uniio tem o dever de cooperar finan=

,ceiramente para o desenvolvimento dos sistemas regionais de ensino, e
evidente que a participaçio do Gcv~rno Federal deve ser tio engenhosa=
mente estruturada que possa "governar" indiretamente a apli caç ao dos
recursos dos Estados 9 orientando-a para a oorrs ecu ç ao dos objetivos na-
c i ona í.s ,

Para a boa coordenação dos planos regionais e a
correta repartiçio dos recursos federais para o desenvolvimento dos
mesmos, faz-se imprescindível que o montante dos recursos da Uniio e
os critérios para a sua aplicação sejam estabelecidos de tal forma e
com tal antecedência, que cada Unidade da Federação possa prever, na
oportunidade própria, a modalidade e o valor dos auxílios federais que,•
a curto e a longo prazo~ lhe será dado obter, a fim de incluí-los na

, .estrutura dos seus planos, somandc-os aos pr-opr aos recursos.

'"' fiança dos Estados
de que os auxílios

; ~ irredutíveisserao

Por outrc lado, é necessário estabelecer-se a con=
no amparo da União, proporcionando-lhes a certeza
financeiros, concedidos com a devida antecedência
- isto é, não sujeitos a eventuais planos de econo=

mia - e fluirio com regularidade, de acôrdo com programa financeiro e-
fetivamente ajustado ao ritmo normal dos serviços subsidiados.

A União, por sua vez, deve reservar-se o direito
de efetivar a concessio do auxílio apenas na hipótese de que os servi-
ços estaduais de ensino se façam com observ~ncia das metas, princípios
e cri térios pré-fixados. Para êsse fim a cooperaçio financeira da
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União deverá ser concedida mediante a análise e o acompanhamento da e-
xecução dos planos, programas e projetos.

~ recomendável que, entre as formas de assistência
técnica da União, se inclua? sempre que solicitada? a de colaboração no
preparo dos referidos projetos, programas e planos.

Dentro do principio de descentralização administra
tiva, e a fim de melhor se entrosarem as providências, torna-se indis-
pensável que a aplica çã o dos auxf Lí.os federa is aos Municipios e unida-
des de ensino seja programada e executada em estreita vinculação com
os planos dos Estados.

6.103 - AÇÃO SUPLETIVA DO SISTEMA FEDERAL

Para ampliar os sistemas de ensino, cuja organiza-
ção comp~t1" priorit~riamente aos Estados, e para acelerar a evolução
do processo educativo em todo o Pais, a açao do Govêrno Federal deve
exercer-se? de preferência? sob a forma de cooperação financeira e as-
sistência técn~ca aos sistemas estaduaiso

Não obstante, a competência da União em matéria de
educação não está circunscrita ~ modalidade apontada. A Constituição
comete-lhe7 também, o dever de organizar, além dos sistemas dos Terri-
tórios, o sistema federal de ensino, que terá caráter supletivo e es-
tender-se-á a todo o Pais nos estritos limites das deficiências locais
CArt. 177).

Nessas condições, sempre que, em determinadas re-
giões ou em relação a certos níveis ou formas de ensino, o processo de
cooperaçã o financeira com o sis tema local não se mostrar o ma is reco -
mendável para corresponder aos objetivos da politica nacional de educa
ção, a União pOderá agir diretamente7 levando a essa região ou a êsse
setor da educação as serviços de seu próprio sistema de ensino, e nis-
so consiste, a rigor, a ação supletiva federalo o

Circunst~ncias geográficas,' financeiras e "econGmi-
ca s têm contribuído para inspirar a ação suple tiva do sis tema federal
de ensino. Embora essas circunstâncias não sejam uniformemente obser=
vadas, a ação que vem sendo desenvolvida pelo Govêrno Federal pode ser
definida nos seguintes têrmos gerais: manutenção de estabelecimentos
de ensino técnico e ~a c~B~no superior em áreas prioritárias de várias
regiões do Pais; estimulo e auxilios financeiros a prOVidências de edu
cação a ss.i stemá t í.ca r manutenção de serviços de assistência ao estudan-
teo
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senvo I.ve r-ca e medi an t.s pl.a nc s na :-i'na:s df; ed ucaç ao que o nos têrmos 'X1..":

titucionajs co:rnpete ~ Unl~c ~stabelecer e executar CArta 8º. XIV).

6.1. 4 - PARTICIPA çÀO :DOS M'JN.:~fF'ICê

~.'.I

L.i~·~(:C.

'- se rv Lç os pl:blir:,js de ensi.n-. , (n"'~r;I u i2d'" r~·'m c s pl.anoe esta duais ó.e <'(J:t
r·,

«aça o ,

Q f' -r .. M',puern '1').<,,:,' q_-,'.X·?ID.'.rn a . . r-ma pe r.a qua.i ,:8 '::,n10::=

pies ,·êm a p.Lí.c.and o ~8 re ur= , '2 q ; ..:-: .:hf'~, . _.llrçr•. d"8':nar à educaç209ce.E

tifL'a-se da a bac'i.u+a ':'.8('''': s s : cadL dA meLhr r e:r:.~,r"f:\~.mento da a tua çã,:

P· E - C o· ~ M -~,-" "',''' .; ".f" .. a ,Ir.,:;Fd.a '·.:.s' A'l";··i..na. r.,- ...~ '·.0 1Ã..!.·..~'./1.p.'OS9S'/(;

pena de ].nter~enç~c b:.'.g3G.·:') a ap l Lca r , pelo me nr e, 2:/%

E.nf1n pr ' mári (A rf. ':..5 9 § 3 º o",i/ll

A granr.e s: gr:Li.l.l a ça d.. recente impera t.Lv o C'CLS1:.:i,

+ucí.cna I 0sta em na,' ape na s Ii xar, orn i'RrmOF' quan t it.a t t v os , a o orrt r í. ,-,

b
,'" P. P •• eun.ça o nnm.ma que .:s Hun.; ·1.pi,'~· devem pre.e t a r a ,:'bra se ~ida ria d.a ed.-.;;.~

caçâ',,~ na c í c.na i, mas em de f i r.z.t- rrp,cisamen-i.·(. o e ct.or em que esta par:;i~

.,.i.paçac de', e ser apii.ca da c c d ensine fundamenta .•

E nes'.e particular a novo dispositivo constitucic-

nal teve sábia .í.ne p i r-a ç ac , 'lue se ha rmc n'i.aa com a experiencia de C'''~..
t r-c s povos"

••

A C'Lferê;nc:a Irlternac:1.c.·na:. de Ens t.r-uç a o PúblitJa

re'U.!Li.da om Genebra, em .. :'~'''') para 8"itlJ.d\-" di; F;.nanciamento da Educa .•

93 ,-;) :;.n· ~~1Jj.jIl.·,r':. ~8 sua ~ Hf,r. _mf'r:.daç c> se ~

I!N·~s pa ir,." <m 'l'~.€:-. as r-espvne ab í.Lí.da de s f í.nanc e.; -

·v,.• ·, C'2;., d i o~ .: 'h "~do Q "t· ,." POd··' "pu"bll' co'" ra'<.,.8. .. ~,_ .. ' .•. ' ·r ....lJ..1. ao E.!;. re l8 .. l:.re~, '--'9"'" '"

dr.ve rr.a s E,qieras adm.inn s tra tn.va a , é indL')adc 'l":J.C 8

part~ ,jpaç~ fi~Bn .eira dos poderes locais, ajuda-~. ~d.e!:' »m pr cpc r-çao va r-Láv e i pelas .í.na t anc í a s adm-:.n:.§..

~ra~~.va8 supericres (poderes centrais ou federais

(-; pcderu'\ r.=.g.i\ na í.s ) atinja c.s senc í.a l.men t e a e du ra

~;;c :fr8.,e8"o~aT;> .. ensino· '-brigatório e c-s serVl ."



sua participação (sobretud.o qua ndc S~, ""ra"ta do poderes locais de c e r-ta

importância) nc financiamento d« GU1.:ra8 categorias de ensino ou desp8-

sa s " o (1)

Prcb Lemas que agori'3. f3C '2-010c:am para o efetivo CUID-

pr í.man t o da nc.rma :c:r.f1t:.~u~;ion21 são p r i.noi.pa Lmerrte dois g a) estabelo-

c e r= s o por preceito dE>~.e:L que a percentagem de impostos com que G Mu.-
• , • e ,,~

na c i p i.o esta obrigadc a de e ti.ne n a manu te nç a o do ensino fundamental cal
cu La-is e não apena a p,Sbre a .re co.l.t.a pr-cverrí en te da arrecadação direta?

mas? t ambóm , stbre a sua part':::lp,:lçâ'r, I"OS .l.mpost os arrecadados pe Lo EQ.

tado e pel.a União; r,) d.':JfiDj.r~'BC C0m pre.;isão qua Le - e até que lim:l. -

tes - as despesas que podem iJ6r ::;nnsi.deradas para o efeito do disposto

no Arto 159 § ."3º~, "f'" da CíTé'tiJ..:ui.ção da Repúb l.Lc a ,

há o.e en+e ndo rc s e por "aplicar" não

oem proprieda de" ~ is to é 9 "despen -

é es~abele~er desde logo as devidas

apenas "de spendo r ". ma8'~dH"lpender

d d d t f . I" f"er a equa amen ,8 aos. i.ns '" . orça

definiçõeso

A LDB9 ó.i.sponô.o a pr-op ós í. t09 considera despesas com

o ensino: a) as de expanBãü f) manu t s nç ao de ensino; b ) as de concessão

de bôlsas de estudos; c) as de aperfeiçeamento de professôress incenti

vo a pesquisa e a rea~izaç;c de Gongrassos e confer~ncias; d) as de ad

mí.n.l s t ra ç ac .federe~i.~l e sta c.ual C'L~mU.n101p~.· lie eriaLnc , ir..clusive as que

se relacionam com ativ:dad.(·:s extre=escr'l.ares o (Arto 939 § 'l º).'d o

N,a b I" . ~ d t .a0 n stant0 B Ccns;:tulçao e~ermlne que cada sis

tema de ensi no ü,r;.i "br:i.gatorj ament.o ae r-vi.ços de a ssis tência educa ai"

nal que a as egu.cem t.iOS 21uncs nc,;ce8sitadc,:"' ccndíçce s de eficiência esc.::::

1.ar (Arta 177, § 2Q'19 a LDB nã,:, ,!0ni::;~d.era ,;,)m:, despesas com o ons í.no

) d . +~. ., h ..•a. as e aSS1S ,en::l.a 8c·-~:;.a.l.!ó' .•.. Ospl"',a.l.aT9 mesmo qua ndr, ligadas com

) ,. .
ensino; b os aUX1J;.OS de assistência e c uLLura,

Na órb.~.t;a de cada s í s tema de ensino? outro pr-obLa-,

ma se impõe? qua l seja ,da de Li.rní taça ... da s áreas de atribuição do Ea-
, ~ ~

tado e dos Munü~lpios cem vt.s ta s ao desenv Lví.ment.o e a manutençao do

ensino f'undame nt.al 9 a+e nd í da a eve n+ua I ~i"mven~:.ência da progressiva P8.§..

aagern , para c-' âmb:i.to M:~,ni,.;~Lpa1~. de enoa Tgns e serviços que 9 pela sua

natu.reza 9 poderão 8<:'lr mais satisfat(,rj.8mente cumpridos pelos g ove rr.oe

Loca.l,e s como J por exemplo? 8 cons tru.çã,.: e c.ons er va çaü de prédios eSGC'-

(1.) CONFEm1NCIA8 INTERNACIONA18 :DE IN8TRUÇA'OPÚBLICAo Recomenda çces

1934 ~ 1963 - MEC - INEP ~, :.96)
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lares, os servi.ços dE: H8s::-..s"tência educa cd ona I e 8 manutenção de e s oo =

1
.,p •

as pm.ma r-a.a s na zcna rurai o

601.5 = CONTRIBUIÇÃODAS EMPR~SAS

A C0nBtit'liç~c estabal.eGe a parti~ipação direta ~s

emprêsas na manu te nç.a o dos serviços de ensino primárir..; dos seus empre·-

gados, do ensino obrigat6rio dos filhos dos empregados e de aprendiza-

gem profissionalo

,-".Arto }'":'8 As ompresas corne r-c LaLs 9 i.ndustriais 8

agrico:J.a8 são obri.gadas a manter o ensino primáriO

gratuít,] de gr:;tJ.S empregados e o ens:i.no dos filhos

dDstes ~ entre cs 7 e os :l4 ario s , ou a concorrer P§..

ra aqu~~e fim mediante a contribuição do salári0-

educação, na ferma que a Lei e a t.a be Leoer-!",

"Pa r-ág.ra f o únã co s = As emprêsas comerciais e indus

tr:i.ais S8\- ainda r.br í.gada s a a s e egu ra r , em cooper§..

Ç8'"', ~ cc ndã çoes de aprend::Lzagem a os seus tra ba Lha do

TOS Eenur~8 e a promover 0 preparo de seu pesseaI

A

que transfere o anus

cn s.irio obriga tórl.'
~

dv s empregad,~~ ,:.: dependentes d.e empregados a
,.

emprs::..
. d t . . • . ""']" dR 'd f'sa s a.n u sum ai s , G<.ffier:'::.81.S \.0 a g.m.ec.i.a S ?;.mp .a ca ~ sem UVl a ~ na a lr-

~ d .,.. "'t . ~ 1ma ç a o .8 um pr.mc i p i.o ck cara t.er- gera::. da ma t.s a lt.a signific.açao, qua.i

seja o da c0--res:r:;onsab:L:';.::.dade da a+lrí.dade e:;an0mic2 na obra da educa-

çãe na c í ona L,

o

• ~ lIN" ••.••

.A P&I'"!,!.J.·paçao f':!nanC:f'!ira das e mpr e aa s feita me-

diante o pagamen tr.: do e a La.r.i.« ",ud1.:.ceção d oe t í.na cio e suplementar as des-

pesas públicas com a ed.u0aç2c elementar e presentemente e s t Lpu Lado em
- ~ .• f'a í t,p·, , -, ;J + . b . - -e ,relaça- a alxa e ,ar18 ac 2 L~ 2~CS - e 'illS c~n~rl ulçoes compu~so

rias para a manutenção ô.os Serviços Na c'i.ona í.e de Aprendizagem Indus

trial (SENAI) e C('mE::r("<;a.~(SENAC) at;:ingc~, a nívei.s atuais, a ma í.s dE.;

500 mil.h~eB de cruzeiros nevos? representada como ~ por 2,4% da falha

de contribuição do pe s s oal v.tncu laô.o ao Instituto Nacional de Previdên

cia Sacia 1 o

6 o L 6~, CONTRIBUIÇÃODA INICIA TIVA PRIVADA

A par de princIpio ccnstitucional que assegurassob

o amparo técni~o e f'f.r.anoe Lr-o d,;s Poderes Púb.í í.ccs , a 1::l.berdado de err-
.• ('

sino a iniciativa parti.ouJar ,Arto 176)9 a Lei de Diretrizes e BasE:s9
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por sua vez, estabelece uma série de normas que visam à conjugação dos
esforços oficiais e particulares no domínio da educação~

a) a educação é direito de todos e será dada no
lar e na escola (Arto2º)9 cabendo à família es~
colher o gênero de educação que deve dar a seus
filhos (Art. 2º, Parágrafo único);

b) o direito à educação é assegurado: pela obriga-
ção do Poder Público e pela liberdade de inici~
tiva particular de ministrarem o ensino em to-
dos os graus 9 na forma da lei em vigor; pela o-
brigação do Estado de fornecer recursos indis ~
pensáveis para que a família e9 na falta desta,
os demais membros da sociedade9 se desobriguem
dos encargos da educação, quando provada a ins~

Aficiencia de meios, de modo que sejam assegura~
das iguais oportunidades a todos (Arto 3º);

c) é assegurado a todos? na forma dé::~ei'9'~,direi-
to de transmitir os seus conhecimentQs"(Arto4º);

.. ."d) são assegurados aos estabelecimentoi·de ensino
públicos e particulares legalmente autorizados ~
dequada representa ção nos Conselhos Estaduais de
Educação e o reconhecimento, para tcd os os fins,
dos estudos/:t}~~1.1zados(Art. 5º) o Na e scoLha dos
membros do Conselho Federal de Educação, o Pre-
sidente da República leva rá em consideração a
necessidade de nêle serem representados o ma gi.,ê.
tério oficial e particular (Arto8º, § lº);

e) não haverá distinção de direitoé entre os estu-
dos realizados em estabelecimentos oficiais e
os realizados em estabelecimentos reconhecidos
(Art o 19) o Os que se gra duarem nos cursos de
formação de docentes para o ensino primário, em
estabelecimentos oficiais ou particulares reco-
nhecidos, terão igual direito a ingresso no ma-
gistério primária, oficial ou particular (Arto
58)·, ,

o

f) a União proporcionará recursos a educandos, que
demonstrarem necessidade e aptidões para os es-
tudos, sob duas modalidadesg bôlsas gratuitas
para custeio parcial ou totil
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dos estudos, financiamento
para reembõlso dentro do prazo variável, nunca
superior a quinze anos (Arta 94);

g) os recursos a serem concedidos, sob a forma de
bôlsas do ostudo? poderão ser aplicados em est~
belecimento de ensino reccnhecido~ escolhido p~
10 candidato, ou seu representante legal (Art.
949 § 1º)1i

h) a União dispensar~ cooperaçao financeira ao en-
sí.n o , sob a forma de s subveriçáo , de acôrdo com
as leis especiais em vigor; assist~ncia t~cnica
mediante convênio visando ao aperfeiçoamento do
magist8rio, a pesquisa pedagógica e a promoção
de congressos e seminários; financiamento a es-
tabelecimentos mantidos por particulares 9 para
a compra? construção ou reforma de prédios esco
lares g respe~tivas instalaç5es e equipamento ,
de acôrdo com as leis especiais em vigor Arto
95) o Os eetabe Leoi nent.os particulares de ensi-
no que receberem subvenção ou auxílio para a ma
nutençãos ficam obrigados a conceder matrículas
gratuitas a estudantes pobres~ no valor corres-
pondente ao montante recebido;

~,)\~~dB iniciativa privada, considerarla eficiente
pelos Cons oLho s Estaduais de Educação e relati-
va à educação de' excepcionais, receberá dos po-

'deres púb Lí.c os tra tamen to especia 1, mediante bôl
sas de oeetud o 9 Gmprés t í.mos e subvenções (Art a89)

••

j) O Poder Público e.stimulará a oolaboração popu =

lAr em favor das fundaç5es e instituiçoes cult~
raÜ~ G educ at i.v aa de qua lquer esp~cie gra u eu
níveIs sem fina lida des Luc rat í va s 9 e fa euItará
aos corrt.r.í bu í.rrte s de impôsto de renda a dedução
dos auxfLí.cs ou.doaç ces comprovadamente feitos
B tais instituiç5es (Art. 107) e

1) o Poder Públioo cooperará com as empr~sas e en-
tidades privadas para o desenvolvimento do ensi
no técnico e científico (Arta 108)0

A Lei nº 505379 de 21 de novembro de 1968, que cria
o Fundo Nacional de TIesenvolvimento da Educação~ prevê também o finan-
ciamento de programas de ensino supe r í or-, médiQ e primário e a presta-
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ção de assistência financeira, inclusive a estabelecimentos particula-
res (Art. 3º, "a").

A contribuição da iniciativa privada para a obra
da educação nacional no âmbito do ensino primário- e médio exprime-se,
segundo dados referente s a 1967, por cêrca de 2,5 milh'ões de ma tr{cu
Ias.

6.1.7 - MATRíCULAS SEGUNDO A DEPEND~NCIA ADMINISTRATIVA (*)
(Ensino primário e médio - 1967)

ENSINO Ft1BLICO TOTAL ENSINO TOTALPARTICUIl\R
FEDERAL ESTADUA L MUNICIPAL

E.PRIMÁRIO 610784 7·2290866 2.746.883 10.0380533 1.144.213 11.182.746
EoMtDIO 70.986 1. 2930 506 101. 713 1.466.205 L 350 o235 2.816.440

TOTAL 132.770 80523·372 20848.596 110 504. 738 2.494·448 13.999.186
==========-==========-=======-== -=-=-_.==~= ---------- --------- --==-====

(*) Serviço de Estatística da Educação e Cultura

Pelos princípios universalmente admitidos" em que a
sua existência se inspira; pela sua disseminação a todo ~ t~rritório p~

Ia sua expressão numérica, o eris'í.no da livre inicia tiva :;;.epresen ta um
direito e um fato, que se traduz num serviço não estatal, .de interêsse
p~blico, cuja significação pedagógi~a, econ3mica e social não poder ser
ignorada ou menosprezada num planejamento da educação.

Quando por mais não f3sse, a própria situação da e
ducação nacional está a ditar a adoção de uma orientação construtiva.

Se o serviço da Educação é realizado, parte pelas
providências governamentais e parte pela livre iniciativa; se a soma
das realizações estatais e privadas é ainda extremamente insuficiente
para atender às prementes necessidades educativas da Nação, é claro
que, no planejamento da educação, devemos valer-nos d~ t3das as ini~ia
tivas id3neas existentes, no decidido propósito de reuní-las, coordeni
-Tas , completá-Ias a fim de obter, o mais ràpidamente possível, o maior
e o melhor resultado para o esf3rço comum.

A subvenção concedida a estabelecimentos particul~
res de ensino justifica-se, pois, plenamente.

Em nossos dias, não apenas no campo da educação
mas em todos os domínios sociais e econômicos, desenvolvem-se novas
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formas de ação, na s qua is o "oficial" e o "priva do" se congregamo

A condição de serviço privado de inter~sse geral,

de que se reveste o ensino particular, postula urna colaboração entre a

iniciativa privada e o serviço público? isto é9 a atividade do Estadoo

Se não se pode admitir que o Estado deixe de ampa~

rar um serviço como o ensino particular, de real inter~sse público,não

se pode consentir 9 também, que o faça sem as ne cessária s cau te Ia soCo

mo conceber que os Poderes Públicos destinem recursos para o amparo a

obra ou a instituições privadas, sem a prévia segurança de que o auxí~

lio é realmente necessário, e sem a posterior certeza de que foi corre

tamente empregado?

~ óbvio, out nc s s.im, que a conjugação dos recursos

púb l í.c os c.un a s instituições pa r t í.c ula res de ensino não pode fazer- se

de maneira indiscriminada, e que, dentro de critérios gerais, devem

ser excluídas do sistema de cooperação, as iniciativas que não compro~

vem o interêsse J22âblico de aeus serviços, pelo afastamento de intuitos

de lucro e pelo preenchimento de outros requisitos essenciaiso

Ninguém contesta qu.e, para encorajar tôdas obra d9
• A _ j> I' h ,o.;

lnteresse geral, o processo da subvençao e Li cit o , mas, na observ1:lç~3~;
, I"<J, _ fi' b ••

de Jeze "na o ha subvençao Lí.c í.ta a obra e ou e s t.abe Lec í men t cs pr í.vad ce,

senão quando o interêsse público está em jôgo e nessa medida sàmente"o

PH)liminarmente n.ão se nos afigura que devam os Po

deres Públicos estimular e assistir financeiramente o ensino de livre

iniciativa que não esteja compatibilizado com a política e os planos

nacionais de educ a çao , "

•.

Por outro lado não nos parece,que consulte aos in-
" .. 'teresses comuns a outorga de auxllios as escolas sob a forma de subve~

ções globais, arbitradas pelo critério pessoal dos agentes dos Poderes

Públicos, ou sob a forma de su bsId í.o s 9 esta belecJ.dos de modo mais ou

menos empírico, à base do número do alunos matriculadoso

Na primeira hipótese 9 a assistência do Esta do re~

ve s te-cs e , até certo ponto 9 do aspecto de um "favor" 9 que pode oone t ran

ger tanto a autoridade que 0 estipula, como a instituição que o rece -

bo , No segundo caso, as consideraçõeB fundamenta is de justiça social 9

ligadas ~ situação econ~mica dos alunosi s~o totalmente omitidaso

Não cremos que as su.bvenções que o Govêrno Federal

vem a tri buindo a instituições de ensino se concilie na norma de ca 80S

com os crit~rios ~xpostoso
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A implantação dêsses critérios já não poderá ser
mais adiada, pois a Lei nº 40320, de 17 de março de 1963, ao estatuir
normas gerais de direito financeiro para a elaboração e contrôle dos
orçamentos e balanços da União~ dos Estados, dos Municípios e do Dis -
trito Federal? determinag

1) "a concessao de subvenções sociais visará a p:re~
tação de serviços essenciais de assistência so-
cial? médica e educacional~ sempre que a suple-
mentação de recursos de ofigem privada aplica -
dos a êsses objetivos revelar-se mais econômic21;"

2) "o valor das subvenções, sempre que possível9s~
rá calculado com base em unidades de serviços ~
fetivamente prestados ou postos à disposição dcs
interessados obedecidos os padrões mínimos de
eficiência previamente fixados" (Art.16, Pará -
grafo único);

3) "sàmente a instituições cujas condições de fun-
cionamento forem ju.lgadas satisfatórias pelos
órgãos oficiais de fiscalização serão concedi -
das subvenções" (ArtoI7)0

Participação dos Usuários do Ensino Público

A Constituiçao estabelece que o ensino de nível mé
dio e superior ministrado em escolas. púb Lí cas será gratuíto para quan-
tos demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem falta ou insuficiên
cia de recursos e que o Poder Público substituirá, gra~tivamente9 o
regime de gratuidade pelo sistema de concessão de bôlsas de estudo, me
diante restituição que a lei regulará (Arto176, 111 e IV).

A observância das normas constitucionais citadas
não apenas virá a corrigir a situação indefensável que vimos mantendo
em favor de determinados grupos sociais, como virá carrear considerá -
veis recursos para o desenv olvimen to da educação fundamental obriga tó-
ria, e para o atendimento do ccisteio do ensino supletivo de extensas
camadas de população adolescente e adulta que não tiveram acesso E! es-
cola na idade apropriadao

•.
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60108 - CONTRIBUIÇÃO DA BENEME~NCIA DA FORTUNA PARTICULAR

Apreciável fonte de recursos para a educação pode
ser representada pela contribuição da benemerência da fortuna paE

ticular em favor das iniciativas educacionais públicas e privadas, pe-

lo que urge tornar efetiva, mediante regulamentação adequada, a norma
institu{da pela Lei de Diretrizes e Bases:

Arto 107 - O Poder Público estimulará a colabora -
ção pOIular em favor das fundações e instituições
cultura is e educa tiva s de qua lquer espécie, grau ou

n{vel, sem finalidades lucrativas, e facultará aos
contribuintes do imp6sto de renda a dedução de au-
x{lios ou doações comprovadamente feitos a tais
instituiçõeso

"

/bf



;:..

6.2 - RECURSOS PARA A REFORMA DO ENSINO PRIMÁRIO E ~DIO

Relator: E.M. de Souza

O montante de recursos necessários para a implant~
ção de uma reforma do ensino primário e 'médio depende~ fund~ment~lmen~
te, dos objetivos visados por es~a reformie da estrat~Bia ~dotada pa-
ra atingi-Ioso Não obstante, a escolha dessa es~rat~gia, inclusive o
escalonamento dos objetivos no tempó segundo os graus de prioridade,e.ê,
tá na dependência de uma preyisio dos recursos'dispontveis, em função
das fontes e mecanismos atuais de ffnanciamento da Educação no pa~s.E-
ventualmente, do confronto entre: objetivos~e recurso~'disponívei~, p~~

" .',

derá resultar a necessidade de criação de novas fontes ou mecanismos
de financiamento, para permitir a adoção da estratégia adequ~da.AG CO~~

trário, também po'der~ resultar a necessidade de reduzir os objetivos
ou, ao menos, de dí.e tan'c í.á-rl.os mais no tempo o

Enquanto não se definem precisamente 'os objetivos
e não se delineia um~ estratégia tentativa, pode-se no máxima estim~r
o volu.we global de recursos que estarão disponíveis no futuro próximo
para apiicação em Educação.

Um primeiro enfoque que se poderia pênsar em'uti-
lizar para realizar essa estimativa, ,.seria o do cust c-ca Iuno , Êst e con
sistiria em; a partir da previsão de matrículas por nível e da estim~
tiva dos custos unitários do ensino em cada nível, obter por pr()duto
e soma o volume total de aplicações o' Na realidade ê~te enf'cque leva
a uma estima tiva de :6écessidadree não de disponibilidades. IILém disso
Â 1"'01 ~ _ ' ; ,

ele supoe a manutençao da composiçao atual dos custos, a qual poderia.
e mesmo deverá sofrer alterações em função da própria reforma que se
pretende realizar. Por outro lado, se as estimativas dos custos uni-
tários não incluem os custos indiretos dó ensino, tais como os de ad-
ministração, aperfeiçoamento do magistério; assistência ao estudante
e outros, corre-se o grave risco de subestimar consider~velmente as
necessidades, p.rLnc Lpa.Lmen t e num programa de reforma. Na medida ' em
que essa refOrma vise a utilizaçã.o máxima da capacidadeinstalada,es-
tar~ alterando o custo unitário direto atual. Se a mesma reforma ne-
r,

.,I _ ~ •.

.o-:
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cessitar de programas mais rigorosos de treinamento do magistériC? ou de
assistência ao educando 9 estará alterando a estrutura dos custos indir~
toso

Daí que a utilização do enfoque do custo-aluno exi-
giria um conhecimento bem mais profundo da composição dêsse custo, do
que aquêle que é possível obter hoje das informações disponíveis. OS'f5d§:
dos mais elaborados de que se dispõe no momento para estimativas de cus
tos unitários do ensino 9 a n:ível estaduaIs são aquêles coligidos pelo
CBl?E, em pesquisa ainda não conoluída que abrange pràtioamente todos os
Estados da Federação. Entretanto, a qualidade d~ informação trabalh~da
pelo CBPE, é duvidosa em vários pon~os9 dadas as oonhecidas deficiên
cias do sistema de orçamentação e balanços por programas das finanç~s
públicas o Por outra lado a disparidade 9 até certo :pon/:&o compreensível,
do s custos unitários de um para outro Estado dificul iam sobremodo a uti
lização dos resultados parciais até agora obtidos por aquêle Centro.

Lembrando que o enfoque do custo-aluno conduz mais
à estimativa de necessidades do que propriamente de disponibilidades, e
considerando que aquelas deveriam ser identificadas a partir dos objeti
vos e estratégia da reformas parece que seria mais útil analisar estima
tivas conheoidas dos custos unitários do ensino para informar a própria
estratégia da reformao

Sendo assims ter-se-á que lançar mão de outro enfo-
que para chegar ~ uma previsão da disponibilidade de recursos. Duas al-
ternativas poderiam ser estudadasg

a) formular hipóteses sôbre o comportamento possí -
vel da proporção do produto interno 11rutd:;((iJes~t~~SsI~aí ~etoa e-

indiretos) com educação (GPE/PIB) e, a partir das previsões oficiais sô
bre a evolução do PIB, estimar o montante do GPE;

b) identifioar~ com t3da a precisao, as fontes a-
tuais de financiamento à Educação e, em seguida, estimar o volume de re
cursos disponíveis segundo as fonteso

Em qualquer das hipóteses - que podem não ser enca-
radas como alternativas, nas realizadas simulatâneamente e em seguida
compatibilizadas - seria necessário lembrar que uma parcela dos recur-..,

sos disponíveis para tl futuro já está oomprometida e deveria ser identi
ficada oom a maior apróximação possível. Por outro lado, em nenhum dos
dois casos parece possível estimar o volume dos gastos privados em Edu-
cação, dada a escassez de informações a êsse respeito. Finalmente,qual
quer das duas estimativas envolverá necessàriamente um grau considerá -
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vel de arbitrariedade, na medida em que ambas contém como componente
principal os gastos públicos orçamentários em educação, os quais estão
sujeitos essencialmente a decisões de pol{ticao

pouco superior à
pósito declarado

Com relação à primeira hipótese, é possível prever
que os gastos públicos em educação~ nos próximos dois a três anos, os~
cilom no intervalo de 4~5 a 595% elo produto int~rno bruto, o qual dev~
rá crescer a uma taxa de 595 a 6% ao anoo A proporç~o GPE, indicad~,

", . PIB ?a tua.l, e r azoáve I quando se cone í.de ra a.e um lado o pr.2,
dos governoi3 Federal e Estaduais de reforçar os orça~

tos educacionaiB~ e de outro lado a criação de novas fontes de recursos
incorporados 1i,O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e de al-
guns programa.s vultosos de financiamento externoo

'. A rerartição dos GPE entre as três esferas de Govêr
no deve se da.r aproximadamente na proporção de 40%1 55%9 e 5% respecti-
vamente para a União~ Estados (inclusive Di.strito Federal) e Municípioso
Essa proporção reflete uma alteração da atual repartição, atribuindo-se
maior encargo à União, em virtude da recente modificação do mecanismo
de transfer~ncias de recursos federais para os sistemas estaduais e mu-
nicipais de ensino9 bem Gomo pela ~itada criação de nova8 fontes de re-
cursos federais e contratação de financiamentos externodo ~ provável
que essa a l,teração 3e pr-odusa grada.tivamente? mas a proporç~o Lnd i.cad.a
pede ser tomada em t~rmos médioso

Com essas hipóteses9 pOderíamos estabelecer as se~
guintes previsões? a preços de 19628

PIB taxas I GPE I
G P E (N@ MILHlJES)

ANOS N@ biL Cresc PIB •

I Total União Estados Municípi os

1970 96050090 495% 4034596 1,738,3 2039090 21793
c 1971 102 .•3639° 6% 5,')% 5.2.18,1 2c647,3 20814,9 255,9

1972 108 .•405,0 6% 5,5% 50962,3 ::>0385,0 3027992 298,1
~

Essas pro,ieções representam um aum.ento real dos GPE
totais da ordem de 17% ao ano, em m~dia9 taxa que ~ pouco inferior ~ m~
dia dos últimos anoso Em têrmos "per capitafl o dispêndio público em
:970 deverá representar cêrca de N@46958 em comparação com N@31,18 em
1967 ~ (a preços de 1969)9 ou seja um aumento real de 50% aproximadameg
teo



o segundo enfoque sugerido', isto é a avaliação das
disponibilidades por fonte de financiamento~ apresenta como maior difi~
culdade a estimativa dos recursos orçamentários nas diferentes áreas de
govêrnoo O esquema apresentado a seguir mostra as principais fontes de
financiamento da educação, no setor p~blico.



603 - CUSTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE
ENSINO QUE ATENDA AO PRINCíPIO DA.

OBRIGATORIEDADE ESCOLAR

Rolatorg Carlos Pasquale

As considerações a seguir - feitas com o propósito
de indagar de que ordem de grandeza seria o custo de manutenção de um
sistema de ensino que atenda ao princípio da obrigatoriedade escolar -
partem do,B seguintes pressupostoSg

a) O princípio da obrigatoriedade escolar9 adotado
pela Constituição da República9 importa no direito e no dever de todos
os indiv:Íduos receberem edu,cação fundamental no período da vida compr.§!.
endido entre os 7 e os 14 anos;

'b) A composição do custo do ensino fundamental pode
ser estabelecida segundo critérios uniformes em todo o·território na~
cional? não obstante a organização dêsse ensino esteja afeta aos siste
mas estaduais· autônomos e o seu custeio9 atribuído inicialmente aos Hu~

, , .nlClplOSo

I ~ Com base na ·população estimada para 1970 e nos
:Índices com que o grupo etário de 7 a 14 anos participa da composição
da população recenseada pelo Censo Escolar de 19649 podemos admitir
que em 1970 a população em idade de escolarização obrigatória será da
ordem de 1903200000e

A referida estimativa abrange tôda a população do
•

grupo etário enquadrado no preceito constitucional da obrigatoriedade
escolar? .mas, como foi observado 9 pelo Programa de Ação Econômica do
Govêrno Revolucionário (1964-1966)9 o sis~ema de ensino fundamental
dêve ser dimensionado levando-se em conta a área urbana total e a par-
te da área rural com o grau de concentração demográfica que admita a
possibilidade material e econômica de acesso ~ escolao

Dentro dêsse critério9 nenhum dimensionamento objeti
vo da rêde escolar pod erá prever? para a atual estrutura demográ·fica
brasileira9_ o atendimento de 100% da população em idade escolareNessas
condições 9 as áreas de população rarefeita ou dispersa? no tocante ao



ensina fundamental, têm de ser servi.das com os recursos técnioos '3 ac- .formas nao convencionais d ensino que lhes forem ap l.í.cáve í.e o

Segundo os dados relativos a 1960, a população de

7 a 14 anos das áreas rurais dispe:rsas (menos de quarenta casas por 36

quilômetros quadrados), era da ordem do 13% dr total do respecth'o gr~

poo
Adm.í.t Lndo=ae que a taxa da população dos 7 aos 14

anos "não escolarizável" - isto é, que a rêde escolar não pode atingir

material e econômicamente ~ seja em 1970 da ordem de 10%2 a pepulaçãu

em condições de ser atendida nesse ano será de 17040000000

11 - De acôrdo com os critérios adctados pe10 PIa -

no Nacional de Educação (1962), o custo anual per capita do

primáriO pode ser determinado em função dv salário m:inimo

adultoo

eris ~-'!.).O

mensal do

Admitind('-se que& a) aos professôres se atribua r.Q

muneraçao mensal módia do 1,5 salário mí:n:~.mo9 b ) as des pcaas com a rD~

mUIieração do magistério Gcrrespondam a 70% das despesas totais de eu ~

sino, sendo os 30% res tan+s a representados por despesas de Lf.vr-o s I') ma

terial escolar (13%), préd:"o AeqUJ.pamE";nto (2.0%) 9 direção e supervisão

(710)? c) o número médi.o do a Iunoa por professor se j a de 55li o custo a-

I 'I-:" d d ~ f '1nua par cap:L'"a sera ac.o pe r.a ..ormu..a g

i r: SM X :"00 X I?..,i. 2 I

u:: 0,73 SMiJ x 35

Variando as est:Lpu2.ações do salário mínimo dosde

N(J 98,40 até N@ 156,00, o cust,o d{~terminado pela fórmula osci.lará en =

tre N€} 71783 e N@ 1137880

À base dêsses dadcs~ p0c:.emos admitir9 a uma p:r:"=

meira aproximaçã.J9 que o custo per capita anual do ensino primária de=

terminado segundo os cri.térios do Plano Nacional de Educaç ao seria om

1969 em média, N€} 100900 e que c vusteio do ensino de tôda a população

em ef'e t Lvas condições de escolari..zaçã\o obr-f.ga tóri.a a tingi.ria em 1971j ~

P .-,,!'! d ..969 Nat -j ~4P ."i h'O"'".~rc-la :r.eçi~ss. 8 .L o llJI _. o j ." m.!.). (;.,b o

Faz-se mister assinalar quez

~
- ~ errtz-e as despe~as de cus te Lo e o ens.ino riao o~

tão i.ncluídas 9 entre outras g a) ·:JS onoa.rgos de serriços de pr~w:i.dên0::a

social (salário-famíliag apoaerrt ador-La , pflD.sCes9 licenças, aseistênci8_

médit.:H~'1ad.í.c.í.ona í.s por ·tempo de s er-víç o eüe o) rela ti.vo ao pessoal donA!:.

te e admárrí.s ttrat i.vo j
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b) o cua-teio da educação por processos não formais

da parcela da população de 7 a 14 anos que se encontra em áreas não aI
cançadas pela rêde escolar (200000000); c) a diferença9 para mais, do
custo do ensino nas quatro últimas séries do curso; d) o custo da edu-
cação dé adolescentes e adultos analfabetos;e9 bem assim, o custo do
treinamento, formação e aperfeiçoamento dos professôres;

2 - As estimativas de custo adotadas, não àbrangem,por
sua vez, a construção e o equipamento das salas de aula que se fazem
necessários tanto para a regularização das escolas que funcionam emtrês
ou mais turnos, como para proporcionar novas instalações a unidades e~

o f' ~. '.colares que ocupam locais r.naor-va.vs i s ou 1.r.recuperavels;

3 - Foi adotada na determinação do custo per capita
a média de 35 alunos por professor9 bem mais elevada do que a que tem
sido verificada ultimamente, que é da ordem de 30;

4 - Não estão igualmente compreendidas9 no custo do -
terminado, as despesas com serviços de assistência educacional, que a~
segurem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar e que
todo sistema de ensino deve instituir e manter nos têrmos do imperati-··
vo constitucional;

5 - Em virtude dos fatos apontados, o custo per capi-
ta do ensino fundamental será9 em geral9 necessária e senslvelmente au
periorao determinado pelos critérios do Plano Nacional de Educação o

O do ensino primário1 mantido pelo Gov~rno do Estado de são Paulo9 por
exemplo, atingiu, em 1969, segundo dados da Secretaria de Economia e
Planejamento, a N@ 278,000 Nesse mesmo ano, o do ensino médio (IQo e
2Qc ciclo)alcançou a N@ 489,00.

111 - De acôrdo com estimativas apresentadas pelo repr~
sentante do Ministério do Planejamento e Coordenação Geralp Sro Edson
Machado de Sousa, podemos admitir, a preços de 1969, as seguintes pre-
visões para o PIB, G PE c despesas de cada uma das trê.s órbitas da

PIB '
Administração Pública com o ensinog

19'7 O
Previsões a preços de 19690 milhões

PIB GPE TOTAL UNIÃO ESTADOS MUNICíPIOSPTB

960500 495% 40345p6 L,738,3 20390 213,3

À luz dêsses dados, verificamos que o custeio do
ensino fundamental de 87% da população de 8 a 14 anos, estimado sensl
velmente por baixo, atingiria9 em 1970,:"40% da totalidade dos gastos
públicos com a educação (aproximadamente 198%. doPIB)o
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IV/o Às estimativas de custos do ensino fundamental
adotados (0,73 SM ou N@ 100 per capita; N@ 1,,740 m:ilhõE~sou 1,8% do
PIB), há que acrescer necessàriamente, pelo menos9 as seguintes des-

~pesas nao computadasg

a) Previd~n0ia Social (2C%) do Custo do
P8S Soa L (77%) o o 1:1 o e e o o o e I} e o e I} I} I} o o o o o o

b) Custo maior (pelo menos )0%) de P.XJs:.'..=
no oorrespondente às 4 ~ltimas s~rieB
(+ ou = 5D% da matrícula em ,A

-'jorm08

:ideais de regularização das :idadef2pür1f
, .

se:r J. 8 S O" I} '" (I o o ti e. e c c c " e " (J o I) e Q o I} o ti I} Q o ti O

c) Diferença para mais do custo pGr ca;pi=
~ do,::;o:rr.enteda matrícula baixa (30

a Lunoa por professor o o o o o o o

ã) Despesas com programas de assistência
odu cací.ona.I')e () o o ., e o o (l o • o o • o !; o ;) c ('\ " o o O

'"Feitas as correç00B9 0 custo do ensino fundamenta!
passaria a g 1,1 do salário mínimo per I~~apita9 .ia to Ó ~ do N@ :::'08 a'~6
N@ 1'72 ou N@ :".5) em média; Q custeio total do sistema que atenda 8, 9Q%
da população de 7/14 anos, 13 er:ia de N@ 2 o 650 b:\.lhõ€),s, .isto é, 60% dO!3
GPE ou 297 do PIB,,"



6~4 ~ LEGISLAÇÃO A REVER E ESTABELECER

Re:atorg Carlos Pasquale

1) A vista da faculdade prevista no Art. 62, § ~º9
da Constituiçio da Rep~blica e da norma que a pr6pria Carta Conctitucio
:r:aj fj.xa em relação aos Municípios 9 afi.gura-se reeomendável restabelecer
fif\diantelei complementar, c míni:J.cdas respectivas receitas que a Uni-
~c~ as Estados e o Distrito Federal dever~o aplicar na manutenç~c e de-
se~volyimento do ensine.

2) Lei no 4.024 - de 20 de dezembro de 1961 - Fixa
U~4 Dire·srize[~e Bas es d.aEduca çáo Nacional. ,~Título XII ~ Dos Recursos
paz-a a Educa çác o

a) a determinação de que as despeBas municipais com
('.~ns:ino primário calculam-se s3bre o total da rer,ei.tatributária (arr!2,
~adação dire~a e indireta) e para afeiçoar o texto ~B recollandaç~es do
S·':..t-Grupc\que forem aco Lhi.daer

b) dispor sôbre 0.'5 0r:.térics gerais que info:rmar&1')
.-.;,.f::.xaç~.:das contribuições devidas pe Lcc aLun os do ensino púb lí.co de
grau m~dio A superior; e

c) sôbre a f'orma d~ con cesaao e restituiç~o d.as bêl
s a.sa a.Lunoe que demonstrarem ef eti.vo aprovei -camento e provarem falta
~~ in8ufici~ncia de recurSDS (Constituição. Art. 15; § 3º, f e 176, 111

1", IV).

3) Le~ 4.320 - de 17 de março de 1964 - Eetatui Nor
ma.s Gerais de Decreto Financeiro para e labor-açao e cont r-S'l e dos orçameQ
tos e ba lanç os da União 9 do Estado ~ dos Municípios e do Distrito Federal.

H' .A" f'" 1 . da ccnven aenco.a , para e.e.l 1',0 z.nc USJ.ve o que dis-

,jam dps·~acadad as deape aaa com cada um dos graus de ensino o

4) Lei n. 4.440 - de 27 de outubro de 1964 - Insti-
~ ~ d ~, . dA .~'l~ o sa1ario-educaçao e .a ou~ras prOVl en01B8.



R8V:U3;;;'C\ para amp. iar a. C:0Y1.tr:·i.1:uiçã.) das emprêsas em
. + d d " '" " .,.,....(","1, '1,~ r.1:~..·c at o ·'·',:';·dn vsco I .!",YJ.r"u e a. eX'Jensao (,.:' p·c... s.. v , '.J.,) '.~'..., "~o ... , .. , ..ga" .r.,.t".).a .:., t·",,,,., a...c.G

~) ..Lfi::: no 4,.?..§22, ~ d.2'; 29 d."" ousubr-o d.(~ 1965 = "unifi

ca as cont.ribuiç~88 baSGBdaA naR f~.LhaB de Bal~rio8 e d~ outras provi-
dências .."

}.IldicB,düi.~·r.\':· ./ .an0srlor.

~ de 21 de n:>vembro eLe 1968 = Decr~
-" ., ."" ,~nlBp0U~ sobre oto-lei no 872g de 15 de sst8mbrc de 19(91 Ql~

D .. d Ed ""'.Jsenv o: V].n}GnT;~ .a .: .x.·;açaG oFun.dc Nac.l ona.l d.e

Revisi0 para os efeitos indicados nos itens anterio
reso

de 1965- mQ

dí.f i.c.adopele n~"cr:;'>" '~'o ')8 o 098 ~ :J.(-: ~'8 d.ó; marçs' d'o 19 rGgulamen ta
a Le:i. n046440~ dn 27 JL ousu br-o de 1964~ que inBi:;::L~;ui.u c salário=educa~

,~
çaoo

Re',I·.·.1 .:~..,:~~."'" '-r' -y:,""",, 0'_"._ v .r:.a,J:"'" <.I,,:; Qf0j~OG lndi~hd0G LOS itens anteria

8 )12: :-;!.5~~~Jl,o.:»: 4C =;() 1 º C.EI ou tu'h.r.;; ,1",; 19 '58

D::i,spõe(;Ôbr8 a as:si.,,"t;~n"> ..hf';naXl"e"rs d.aUni;:;;."9 acs Estados? Distrito
si s -t 8IlJ.a ~3

de ensin0 prim~rio

(:br:j.ga .f~oriedade
I' " ~.r e-.]da prevla aprovaçao ~ pC8~Drj.JT a~cmpa.nhamBn~D d~ ~xecuçao dOR planos

ao desenvelvj.ment0 doe TGspeG~iv0B de sistemas de 8nsinb ~u, 8yen1:,ual-

604010 = p~TE-PROJETO DE LEI

D),8pc,; ,~;ob:r:,,) :, Salárjo-Educaçâ.\. >, dá outras provi.

dênc:',,ij,c"o

o PreBidnn~e da Rep~bl~ca



~lono a seguintG leil

A I- ., o O .. p. d ~. -+.. 'dr~o ~- - 3a~arlO-q ucaçao lnBC1~ul o pela Lei nº
4.440, de 27 de ou~ubro de 1964, G iev~.!o pelas empr~saB vincu!ada9 .•.

a

PrevidêncIa 30cia19 será representad) p-sla imp.::,rt~nGiaccrrespondente à
08timativa do cUSt0 do ensino dos ~jlhoe d08 S8US emprogados 9K

de escolarizaç~o obrigat6r~a e destjnar-se-á a suplementar as despesas
p~blicas com a 8ducaç~. fundamental o

Ar·to 2º ~ O :;\18;'0 atuar:ia3.do ensino para os efei-
:;.:'L· do 8.r1;.lº desta 1.ei9 será ca Lcu Lad.o G0b a forma de quota

- b - p. ,. 1" d d d .- J-~a~9 com .a~e n~ sa_arlo-mlnlmo cca~9 arre ~n a o eSGe para
pernen.

m·tÍl-l;iplo
dR mil seguinte.

Arto 3º - O sal~rio-educaç~ü EGrá estipulado }:>e10
si s t.cma de comp8nsaç~c de uustü . . 1 benda'tuar18 9 ca endo a tôdaR a8 A

ernpr'e s ae

rerolher9 para ~sse fim9 ao Ins~ituto Nacional d Previd~ncia 30cia19

.u relação a cada empregado. qualquer que 8eja ~ seu estado civi.l e o
númer.) :1e seus f:i.lhos9 a ':'cntribu i.ç ao que fôr est.abeLec í.daem correspcn.
d.ênc:'acom c valor da quota percentual referida no ar c, 2º o

§ ~ ... ,
_0 _ A contribuiçao de que trata 8S~6 artigo sera

Asobro o sal~rio
ob2(~rvado'20:3 mesmos pr§.

.! u '-' de r-?''J01h:::'men-'J090anç'.·~ee adm i.ní.e t.r-at í.vaa () pen aí.s e d-imaí.s d.ad.c e es
~atclecj.do3 cc~ relaç~ ~s sontribuj.çocs destinadas ao cUBte~o da Prc-

§ 2º = O salário,~ed1.:caçãonão tem car-át.e:rremunüra-
.. ~rio na relação de t:,mp:r.~;g()E'; n:i,ose ví.n cuLa, para r.onhum ~ff)iJ{jo ao 880-

18.:r~,-o ou à remuw.lração pe:.r.cr.;bidapelos (::;mpr~~gadüsL.as errpx'~sascompree,!?;
dJdas por e8~a Lei.

§ 3º - ~ vedado ao InGtituto Nanional do Previd~~-
a ~ocial receb8r ~ss empT~sas quaisq~0r contribuiç~0D rela~ivaB à Pre

-·:.dê;;'ciaSc cí.a L, quo , ressalv8..L'_' d.is.poe't.oI10S arte. 5º e 6º 9 não in-
I... 1u am as par-csLas que f'c.comdEwidas nc s '~êrmo8 des ta Lei o

Arto 49 - As contribuiç~es rec~lhidas nos Estados~
Y1:- Di8trj.~c Peder-aL, E' nos Territóriosv deduzida a j.ar-ce la de moi o por
'8nto relativa às despesas d8 arrecadaçã~9 sGr~o depositadas dentro de
.88senta dias no Banco do Br-a.si.L3oAo em duas .on+ae distintas s

a) 50% a Grédi to de Fundo K..tadual de Ensino Funda-
1\ Â .wen~al ou9 na in .xistencia deste? em conta vin0ulada ao "desenvolvimen-

. . f -'l ., n ~d0-'- -" t··'" 1.c: e'..) ens a.no .uno.amensa.r? a ore J. "o \~.O respeo z.vo governo ~ para ap .lC§.



ção no próprio Estadoy de conformidade com o parágrafo único dêste arti
go;

b) 50% a crédito d) Fundo Nacional de Desenvolvimen
to da Educação, sob conta do Ensino Fundamenta19 como refôrço de seus
recursos e para ap lí.caçjio em t;od.o o território nac í.ona.L, na conformida~
de e segundo os mesmos eri tór:1..osd.e di.stribuição estabelecidos pelo PIa
no Nacional de Educação.

Parágrafo único ~ Os recursos de que trata a letra
"a" dêste artigo serão aplicados nos Estados, C no Distrito Federal, de
acôrdo com planos estabelecidos pelos respectivos Con.aeLho s Estaduais de

Educação, e, nos Territórios? de conformidade Gom 08 oritérios que fo-
rem fixados pelo Conselho Federal de Educação.

Arto 5º ~ Ficarão isentos do reoolhi~ento d~ contri
buição de que trata o art. 3ºg

a) as emprêsas que? com mais de cem empregados,man-
tiverem serviço próprio d.e ensino fundamental ou qUê instituírem, inclu
sive mediante convênio, sistema de bôlsas de estudo no mesmo grau de en
sino, um e outro, em têrmos julgado~; saiisfatórios por ato da adminis -
tração estadual do r'lllsino9 apr-ovado pelo Conselho Estadual de Educação,
na forma da regulamentação d.esta Lei;

b) as instituições de ensino e educação, de qual-
quer tipo ou grau, bem a ssi.m os hospitais e dema::Lsorganiz,ações de as-
sistência que não tonham fins lucrativos.

Parágrafo único·, A isenção d.e que trata a letra "a"
dêste artigo, conced.ida pelo prazo de um ano, será renovada mediante cqg
provação da regularidado das provid~ncias realizadas, dos resultados ob
, A ~ - "tidos e das despesas ef'e ti vament e fel tas em importancia nao inferior as
contribuições que ser:i.amdevidas na forma d.o ar-t , 3º.

Art o 6º ~ Com O r-e coIh í.men to do salário-educação,
instituíd.o po::::esta Lei, ou por ato d.a autoridade competente da admini~
tração estadua.l do ensino bae ead.o no" têrm05 d.o a.rt , 5º, considerar-se-
á atendido pela emprêsa em relação acs filhos de seus empregados, o es-
tatuído noart.178, da Constituição da Ropública.

Parágrafo único = O disposto no ari.;.178, da Consti
+ . ~ d R "bl· ., .d ~ .•. '1 ~uUlçao a .epu. loa, sera cumprl o peLas empresas em re açao aos seus
p~6prios servidores, na forma da Legislação Estadual.

Art o 79 ~ F'í.cam assim f'Lxados os valores relativos à
esta Lei~
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I = '7 a :14 an os ':;'.8 :í dad.e a as cc ra.r í.zaç ao ob r.í.ga téria~

a que se refere s ar~o lº·. ,
11 = o n oo p:::r "eni.Q do fialárj o-mínimo para a quo sa

percentual referida no arto 2º;

111 = e c o o pOJ: ~.::m"t;o para 8. con t rí.bna.çao devida per,>

Ias empr~sas nos t~rmos do arte 3º;

indicada no art.

IV =

3º9 § If)

o o o o por cento do salário contribuiç~o a taxa

Art. 8º = O Ministéri: da Educação e Cultura fisca=

lizará a ap.lí.ca.çao d.'" tJodos )S Le0'J.r.,~x pr-oven i.ent.o s de sa:Lário=educa -

ção9 de oonf ormd dadvvcom a.~~ inskcuç'_~os que i'n 2.~J 1-)a~'...:x.ad.~.spara êsse fim
Ao .•." • • ..,. tM# ••••

e nos termc,s dos convan.i.oa gera.v~ C.':;'!) :).Ij·'T~I'3.0 s('::t' fi.rmados com os gove,E

nos estaduai,..,o

Ar:. 9º = Esta Le:'. t·l!'.tr<'l,:r~~em Yl.g0T:' a partir do prl

mf·l:.ro di2,. io môs tieguintc a,:· de f.'";'.l.!3. pz-cmu.t.ge.çao,

P P f ".az-agra .o. um.cc = Den~r~ de pr~Z0 ost~belecido n~s~
.J

r-i ~ Ed.",· ca cj.:... ". d.!.. C·,·..•.·Y'aC'. ~.\.) = J.'" .~••• J • ~ ~'"' :::;

9 que d.ispõ::, sôbre 0 Salá
"dAP~',)v1. en :ias c

O Presidente da REp~blica9 usand.o da atribuiçio etco

Ar~o 1º - O ~al~rio-educaç~o9 jn9ti~u{~o pela Loi nº

4.440, de 21 de ou~ubrc da 19~4~para sup:.ementar ~E recursos p~blicos

destinados
~ ~-.)

a manut.onçac
p

ri desenYolTi.mt-::r):~c;.d.~ ene í.no fundamental oomum , e

devido por t3d~8 as ümpr~~~s 7~nuulaf~s ac aistsma geral da Previd~n0ia

S,oc:Lailo

.-:' . ', P e , ~ o E' , ".,: ax'agJ.'B,:·;ú UE':.CO ~ :O.';j8n(..<.('~'JHpo r emp.rena , o em.preg.§:

dO:r'9 come tal. definJ.do no ar', , ?º da ConsnJid.açãe das Lo-}j.8de Trabalho?

bem como as repartições p~~bl.::L::;asaut.ár-qu'í.c.as e quaisquer outras entida-

:Ln.,-;o:rp.)I"ad.')8ou concedidos pa
';" '.

~ , 1 • 10 Poder P~bliuJ9 om relaia~ a~s resp8~tj.V~~ servidor0B enquadrados no

regime dessa legislaç~oo
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ra tó:c ia e nao se v'i.n cuLa ,

~ecebida pelo empregado.

~
ou remunré!raçac

~ A
ser~ pagJ pelas empre-

aaz em relaçã a -:;.)dos c s empr-egad.:« 9 qua l.que.c qUI';' 3eja a Ld.ad e , o Esta

do civil ~ o núme ro de filhos 9 a fOI"IL.ade adm~s'2ã) 9 c regiIIi.E' d.e trabalho?

a modalidade de remuneração e ~ valor do 8al~rjo oGrrespondent~.

..
açao 0crresponder~ ~ taxa de in0iden:e mensalQbn~e

§ lº - A contribuiç~o de queLra~a ~ste artigo se-r' recolhida ao Institut~ Naciona:. da Previd~nc.~a Sccialo

§ ?-º = A-,cn t:r:l.b"J.içac d. empr~\"f':. obae rvar-á c s mes -

~~O,:O p::.a.ZOBd(0 rRc()lhüI.ent0~ •..an çc s.s adm.i.ní.e t r-at í.va.s j'e ~.8l1l.alS dados essa
-. ] ~ .• 'b ' ~ i.d en.c í.á ,t6~eCldoB em re .açao as 0Qn~rl UlÇCC3 prBvl ennlarlaso

. ~·.la,m8.8 contribuições ê.ev,1.das nOé':'GrmOB a.ês te decr,:";(' o

:;ribuiçces relativas ao salS:rio-educaça~L, as &mp:r0sas 9 .o,n mai.a de cem

d . ." '..:l • f u n.: ,."empr-ega os , que man •..a.ve.r en. ~jerv.~ ç,', pr-r pr-s.o .).'-) '3!.'.81n' ..unuamenua.; 0',1 qU'E:

inclusi '{..:.! m8d:i.an";e

§ lQ = Para

)
•• p. -a. come: 8erV:1.ço pr-cpr-r os de ensino f'undamen+e.L CC~

t . •...d" "'.. "mum, g.ra .ui, ~ 7 man ,a. as p'"J.i.as empresas as suas ex.c.r.usi.va.s expen.s ae ~

b)~omo s i suema é!.~.~b(~;lp,as de ea tudo r.~ con junt o ('18

mat,rí::.ulas efotiva.s de ensino f'un dament a.i. ;~mums cus t eadas po Lae emprê-
.. f P • ,s a» em ~sc Ias man t í.dae por pessoas .1.8l0a8 ou :k0r pnssoaG jurJ.dicar:< úo

di:.eito privado o

§ ?º - Os serviços pr6prios de ensino e o sistema~

l:;ôls9,s de es uud o serã::. reputados sa:jiJfat[rios apenas quando s a) forem

cferecidos atrav~E de e acc l ae devidament,,,, rE.~gistrada.s no órgão compe t.ej;

-::- da admãní.s t ra.çao c:stadua:"_ '.8 (·;nsi:rlc; t) importarem em desp'9sas de

custeio o:;:,çadas
~ .Ao o ~ /"'>7

em ampor-r.ancc.a riac infr=,rior:' ao valor ô.as contribuiçoes
J. ., "... j .. . i' d . e , ~ d l'" d .quo , nc s t erm g 'YJE'·.;e..tecr')·~~o9 r,'.t;;rl:,:;,m. ev:'. as a "Jr~U.•.é; .fj sa ar1.0-e UO,ª,

::â>::; c) ben ef Lc í.a.r em a. "Jm númor » c.;,., a Lunc s r-.ã,,' .1.ni'ori.r~:!:,P, ...."'I quo c.íent e da
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da divisão da importância correspondente a 000 da fôlha mensal de salá
rio de contribuição dos empregados da emprêsa pela importância equiva-
lente a o•• do salário-mínimo de adulto vigente na localidadeo

Art. 6º <., A isenção de que trata o art. 5º ef'et í.vaj;

se-á mediante at~ da administração estadual de ensino~ aprovado pelo
Conselho Estadual de Educaçãoo

§ lº - A isenção a que se refere êste artigo será
concedida pelo prazo d.8um ano letivo (1ºde fevereiro a 31 de janeiro).

§ 2º - A isençã.o poderá ser renovada, pelo mesmo pr.Q
0":'3S0~ por igual prazos sempr8 quop em relação ao período anterior fi-
car comprovado o preenchimento das seguintes Gxigênciasg

a) regularidade e bons resultados do ensino mi-
niBtra~o de eonformidade com ~ art. 5º;

b) número de alunos eft.:,tivamentobeneficiados não!l
ferior ao quo cLen te da divisão da importância corre§lponc:ence a •••• o

da média anual das fôlhas mensais de salário de contribuição dos em -
d d " ..,. ,,... '1 t d 1"" ,praga os a empr-eaa peJ..aa.mpor-t.ancaa equ t va emue a o aa..arlo~ml-

n i.mo d.e adulto vigente na 1- ~a~,-idadeno decurso do ano letivo anterior.

c. desp8~as de custeio, por parte da emprêsa9 feit~
comprovadamente em importância não inferior ao total das contribuiç~es
oorreBponden~es av salário-educaçãc que teriam sido devidas, de con-
formidade om êste Decretop no decurso do ano letivo anterior.

Art. 7º - A comprovação, perante o Instituto Nacio-
nal de Previdência Socia19 da isenção d.e que trata o arte 5º e de sua
renovaç~o, far-s0-~ mediante certificado de isenção expedido pelo 6r-
gao competentA da administraç~o estadual de ensino? de conformidadeooTI

os mod~los anexos A 8 B.
Ar~. 8º - As operaç~es ooncernentes ao custeio dos

serviços pr6prios de ensino e de b61sas de eptudo por parte das empr~-
sas9 que empregam mais de cem e.mpregados9 deverão ser lançadas9 sob os
respectivos título~9 na escrituraç~o~ Gostarão sujeitas à fiscaliza-
ç~o das autoridades do ensino.

Ar·~. 9º ~ Ficarão também isentas do recolhimento das
contribuições relativas ao salário-educaçãc~

I - As instituições de ensino e 8ducaç~o ~e
qualquer tipo ou grau;

11 - Os hospitais e demais organizaçõos de as
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sistência, que nao tenham fins lucrativos.

§ lº-A isenç~o de que trata o inciso I efetivar-
se-á mediante exibiç~o de prova de que a insti~uiç~o está devidamen
te registrada no órgão competente da administração estadual ou fede-
ral de ensino.

§ 2º - A fim de que possam gozar a isenção ãGque
se refere o inciso 119 os hospitais e organizações de assistência fa
rão prova de que est~o enquadrados na Lei nº 3.577~ de 4 de julho de
1959.

Arto 10º - O Instituto Nacional de Previdência So
cial, dentro do prazo de sessenta dias? contados a partir do primei-
ro dia útil do mês seguinte ao do respectivo recolhimento, deposita-
r~o as importâncias arrecadadas, em cada Unidade da Federaç~o, a tí-
tulo de salário-educaç~09 em duas contas distintasg

a) cinq~enta por cento na Agência Centro do Banco
do Brasil S/A, da capital da respectiva Unidade da Federaç~o, a cré-
dito do "Fundo Estadual do Ensino Fundamental" - Salário-Educação,ou,
na inexistência do referido Fundo, a crédito do Govêrno do Estado,em
conta vinculada ao "Desenvolvimento do Ensino Fundamental" - Salário
-Educação.

b)cinqüenta por cento na Agência Central do Banco
do Brasil S/A - Brasília -~DF, a crédito do Fundo Nacional - Desenvol
vimento da Educaç~o - Sub-Conta de Ensino Fundamental.

§ lº - Das imp0rtâncias recolhidas a título de sa
lário-educaç~o, o Instituto Nacional de Previdência Social deduzirão
a percentagem de cinco décimos por cento relativa a despesas de ar-
recadaç~o.

§ 2º - No caso de cobrança judicial das contribui
ções previdenciárias, o Instituto Nacional de Previdência Social de-
duzirá da quota correspondente às contribuições relativas ao salário
-educaç~o, proporcionalmente ao respectivo valor, as despesas não ~
sarcidas no pleito.

Art. llº - O Instituto Nacional de Previdência So
cial ao efetuar os depósitos de que trata o art. 10, remeterão,ao Mi
ntstério de Educação e Cultura e ao Govêrno das respectivas Unidades
da Federação, demonstrativo das contribuições arrecadadas.

Arto l2º - Com o recolhimento do salário-educaç~o,
ou por ato expedido nos tôrmos dos artigos 5º e 6º dêste Decreto,coQ



siderar-se-á atendido pelas emprêsas em relação aos filhos dos seus em
pregados, o disposto no Art. 178 da Constituição da República.

Parágrafo único ~ As emprêsas industriais, comerci-
ais e agrícolas, que empreguem mais de cem pessoas, cumprirão o dispo~
to no arte 178, da Constituição da República, em relação aos seus pr6-
prios empregados, pela forma que a legislação estadual estabelecer.

Art. 13º - Os recursos de que trata a letra "a" do
arto 10 serão aplicados, nos Estados e no Distrito Federal~ de ac3rdo
com planos estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Educação, e, nos
Territórios e em Estados, que ainda não tenham organizado o respectivo
Conselho de Educação9 de conformidade com critérios que forem fixados
pelo Conselho Federal de Educaçãoo

Arto 14º - Os recursos de que trata a letra "b" do
arte 10 serão aplicados, em todo o terri tóri.o nacional, na conformida-
de e segundo os mesmos critérios ã.e distribuição estabelecidos pelo PJ§.

no Nacional dG Educação.

Arto 15º = A elaboração dos planos de aplicação dos
recursos do salário-educação atenderá ao disposto no art. 93 da Lei nº
4.024, de 20 de dezembro de 1961.

§ lº - Os planos de que trata ~ste artigo deverão
articular-se com os planos de aplicação dos demais recursos federais ou
estaduais destinados à manutenção G desenvolvimento do ensino, observa-
do no tocante a êstos, o disposto no art.92 da citada Lei nº 4.024.

§ 2º ~ Os quadros demonstrativos da receita e os p~

nos de aplicação dos recursos prcven.i.errt.esd.o salário-educação serao a
provados por decreto do Poder Executivo Fed3::'é.lou 'Estadual, segundo
fôr o casoo

Arto 16º - A mcvimentação das contas bancárias rola
tivas ao salário-educação far-s8-á nos têrmos da legislação federal ou
estadual coc-respondentG, fioando a realização, contabilização e contr.§.
le das despesas 6, bem assim, os respectivos balanços, sujeitos, no que
se lhes aplioar9 ao disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 17º - O Ministério da Educação e Cultura, sem
prejuízo das atribuições dos Tribunais de Contas, fiscalizará a aplic§
ção de todos os recursos provenientes do salário-educação.

§ lº - A fiscalização de que trata ~ste artigo com=
preenderág

a) a rogularj.dade dos atos de que resultem a reali-
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zação das despesas e, bem assim, os pertinentes às isenções de contrii;;.
buições;

b) a fidelidade funcional dos agentes da administra
ção respons~veis pela arrecadação, dep6sito e aplicação dos recursos

relativos ao sal11rio-educação;

c) o cumprimento dos programas de trabalho 9 expres-
sos em têrmos monetários e em têrmos de realização de obras e presta -
ção de serviços.

§ 2º - A fiscalização será feita pelos pr6prios ór-
gãos e serviços do Ministério a que incumbe a fiscalização do emprêgo
dos recursos do Plano Nacional de Educação nos têrmos dos convênios ge
rais que deverão ser firmados com os govêrnos das Unidades da Federação.

Art. 18º - Os efeitos dêste Decreto serão contados
a partir de lQ de

Arto 19º - Revogam-se as disposições em contrário.



v - ESTIMATIVAS DEMOGRÁFICAS E DE MATRíCULA

Relatar:
Carlos Ribeiro Mossa

CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS TABELAS

Tabela 1
a) Baseada nas estimativas da população do Serviço Nacional de Re-

censeamento - Anuário Estatístico do Brasil - 1965 e nos índi-
ces do grupo etário de 7 a 14 anos/população total, determina -
dos em relação aos resultados do Censo Escolar de 1964 - Volume
I - Apurações Preliminares.

b) Valores para os anos de 1971 a 1975 estimados pelo Sub Grupo de
Recursos do Grupo Reforma do Ensino Fundamental.

Tabela 2
a) Baseada na matrícula no Ensino Primário Comum e Ginasial nos

anos de 1966? 1967 e 1968? levantada pelo Serviço de Estatísti-
ca da Educação e Cultura - Anuário Estatístico do Brasil - 196~

b) Valores para os anos de 1969 a 1975 estimados pelo Sub Grupo de
Recursos do Grupo da Reforma do Ensino Fundamental.

Tabela 3

a) Da tabela 29 tiramos 50% da matrícula no ginasial e 10% da ma -
trícula no Ensino Primário Comum, relativos à estimativa da po-
pulação maior de 14 anos, matriculada rios r'eferidos níveis.

b) O cálculo dos índices foi feito da seguinte maneira:

c) Os valores para os anos de 1969 a 1975 foram estimados pelo Sub-
Grupo do Grupo da Reforma de Ensino Fundamental.

Tabela 4
a) Esta tabela foi preparada pela diferença entre as tabelas 1 e 2
b) Valores para os anos de 1969 a 1975 foram estimados pelo Sub-

Grupo <illé ReêÍJlJ:r.8!Q,sc~doLGxup_O'CI'á4...RerQnril.aldaD Ensino Fundamental.

Tabela '5

a) Diferença entre as tabelas 1 e 3
b) Valores de 1969 a 1975 estimados pelo Sub Grupo de Recursos do

Grupo da Reforma do Ensino Fundamental.



l-ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO DE 7 a 14 ANOS
(MILHARES)

o

REGIÕES FISIOGRÁFICAS _ _
E DNIDADESDA FEDERAÇÃO' 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

BRASIL 160891,4 17.429,2 18.076,4 18.712,0 +90315,5 19.66296 20.593,5 21.271,2 21.976,1 22.709,7
NORTE 669,2 695,7 718,5 742,7 767~3 791,2 817,0 843,5 871,0 899,4

Rondônia 23,6 25,2 26,6 28,4 30,2 31,2 33,2 35,3 37,6 39,9
Acre 45,2 46,8 48,2 49,6 51,1 52,5 54,1 55,6 57,2 58,9
Amazonas 188,4 194,0 200,0 206,5 212,9 219,3 225,9 232,7 239,7 246,9
Roraima 9,~10,4 10,9 11,4 11,9 12,4 12,9 13,4 13,9 14,5
Pará 384,4 396,2 408,4 420,8 433,7 446,7 460,1 473,9 488,1 502,7
Amapá 17,7 23,1 24,4 26,0 27,5 29,1 30,8 }2,6 34,5 36,5

NORDESTE 3.488,7 30567,1 30689,3 3.882,8 3.973,9 4.067,3 40163,3 40262,2 4.363,8 4.468,4
Maranh~o 650,0 679,0 699,1 740,7 773,6 807,6 843,1 880,2 918,9 959,3
Piaui 301,8 307,0 312,1 317,3 322,7 328,2 333,8 333,9 345,) 351,2
Ceará 747,2 762,2 777,3 792,6 808,3 824,5 840,9 857,7 874,8 892,3
R. Gr. Norte 240,0 243,3 247,2 251,3 255,3 259,1 262,9 266,8 270,8 274,9
Paraiba 404,6 410,8 567,9 577,5 586,6 595,9 605,4 615,1 624,9 634,9
Pernambuco 887,0 903,6 820,3 937,3 954,8 972,9 991,4· 1.010,2 1.029,4 1.048,9
Alagoas 258,1 261,2 265,4 266,1 272,6 279,1 285,8 292,7 299,7 306,9

LESTE . ~.~1398 5.~5895 6.007,3 60~,60,4I 6.316,8 604'77,3 6.~4290 60~11,2 I 6.985,1 70163,9
Serglpe .•~7297 ~75,3 178,0 ~80,9 113,6 186,4 189,2 ~9290 194,9 197,8
Bahia 1.377,0 1.404,5 1.432,9 10461,7 1.491,0 1.520,8 10551,2 1.582,2 1.613,8 1.646,1
Minas Gerais 2.406,0 2.459,7 2.514,4 2.570,8 2.628,2 I 2.686,0 2.745,1 2.805,5 2.867,2 2.930,3
E~pírito Sar:to I 325,4 335,4 34.5,9 356,6 367,5 I ~I~9.9 390,6 402,7 415,2 428,1
Rlo de .Ian e í.r-o ) 856,1 888,8 922,8 957,9 994,3 1.1,>",1. 10071,3 1.112,0 1.154,3 1.198,2
Guanabara I 576,6 59498 613~3 632,5 652,2 673,1 694,6 716,8 739~7 763,4

SUL I 6.151,2 - 6.396,9 60705,5 6.923,6 7.20598 7.502,8 7.814,2 80140,8 8.483,4 8.843,0
S~o Paulo 2096),0 3.063,2 3.218,3 3.274,2 3.385,1 3.500,2 3.619,2 3.742,3 3.869,5 4.001,1
Paraná 1.341,6 1.436,7 1.538,6 1.647,6 1.76493 10889,6 2.023,8 2.167,5 2.321,4 20486,2
Santa Catarina 559,6 577,0 59590 613,5 63296 652,2 672,4 693,2 71497 736,9
R. Gr. Sul 1.287,0 1.320,0 1.35396 1.388,3 10423,8 1 1.460,8 1.498,8 1.537,8 1.577,8 1.618,8

CENTRO OESTE 868,5 911,0 955,8 1.002,5 1.051,7 1.103,1 1.157,0 1.213,5 1.272,8 1.335,0
Mato Grosso 270,9 285,6 301,3 317,7 335,2 353,6 373,1 393,6 415,2 438,0
Goiás 597,6 625,4 65495 684,8 716,5 749,5 783,9 819,9 857,6 897,0
Distrito Federal

t r
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2 - POPULAÇÃO ESCOLARIZADA NO ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMÁRIO E GINASIAL)

(MILHARES)

REGIÕES FISIOGRÁFICAS 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975E UNIDADES TIA. FEDERAÇÃO

BRASIL 12058.5,2 13.38996 14.348,U: 18.23697 16017398 170174,7 180243~0 19038297 200601,0 21.961;7
NORTE 45898 497,6 533,5 572,6 614,7 660,6 710,0 762,7 819,6 881,1

Rondônia 10,5 1290 1397 15,6 17,8 20,2 23,3 26,5 30,2 34,4
Acre 21,2 23,6 25,5 27,5 29,7 32,7 -35,3 38,1 4191 44,4
Amazonas 100,4 11392 123,5 134,6 146,7 159,9 174,3 189,9 20699 22595
Roraima 5,8 6,8 6,2 6,5 698 7,1 7,5 7,9 8,3 8,7
Pará 294,6 317,8 339,3 362,0 386,2 412,0 439,6 469,0 500,4 533,9
Amapá 22,3 24,2 25,3 26,4 2795 28,7 3090 31,3 32,7 34,2

NORDESTE L 924,1 20215,7 2.445,9 29601,6 20768,8 20948,1 3.140,4 3.346,8 3.56892 30864,6
Maranhão 256,2 314,2 342,0 371,7 404,0 439,1 477,3 518,8 563,9 612,9
Piauí 165,5 177,1 224,3 237,8 252,5 26891 284,7 302,3 321,0 340,9
Ceará 244,8 395,2 479,5 52296 569,6 620,8 676,6 737,5 803,8 876,1
R. Gr. Norte 202,1 212,2 224,8 237,6 251,1 265,4 280,5 296,4 313,2 331,0
Para1ba 276,5 276,2 285,4 294,2 303,3 312,7 ,?22,3 332,3 342,6 353,2
Pernambuco 618,5 663,8 696,3 72699 758,8 792,1 826,9 863,2 901,1 981,2
Alagoas 160,5 177,0 193,6 210,8 229,5 249,9 272,1 296,3 322,6 351,3

1

LESTE 40417,8 I 40700,7 40848,3 5.120,2 5040993 5071698 60043,8 60391,0 60761,4 7.155,9
Sergipe 104,4 10697 11492 121,9 130,1 138,9 148,3 158,3 169,0 180,5
Bahia 688,8 771,5 841,9 916,8 998,3 1.087,1 1.183,8 1.288,3 I 10402,9 10527,7
Minas Gerais 2.027,2 2.13094 20108,4 2.20593 2.306,7 20412,8 20523,7 2.639,7 20761,1 I 20888,1
Espirito Santo 250,2 270,4 281,0 290,2 299,8 309,7 31999 330,5 341,4 352,6
Rio de Janeiro 677,8 72990 786,2 844,3 906,7 973,7 1.045,7 1.123,1 1.206,2 1.295,4
Guanabara 669,4 692,7 716,6 741,7 767,7 79496 822,4 852,1 880,8 91196

SUIl , 5008990 50324,0 5077596 6012296 6.49198 6088493 7030196. 7074594 8021795 8071998
são Paulo 2058498 2066196 2090598 3005190 3020395 30363,7 3053198 30708,3 3089397 40088~4
Paraná 87198 97590 1.057 j 2 1.131,2 1.21093 1.29590 L 385 9 6 1.48295 1.58692 1.69792
Santa Catarina 47294 49894 525,2 550,4 57698 60494 63394 66398 69596 72899
Ro Gro Sul L 1609 O 1.18990 1.28794 1.39090 L 5019 2 1.62192 1.75098 1.890,8 2.04290 20205,3

CENTRO OESTE 59995 651,6 75598 81997 88992 96499 1.04792 L 136 9 8 1.23493 1.34093
Mato Grosso 18092 17899 22796 24890 270,3 294,6 32191 35090 38195 415,8
Goiãs 35896 40798 449,4 489,8 53398 581,8 634,1 691,1 753,3 82191
Distrito Federal 60~7 64,9 7898 81,9 8591 8895 9290 9597 99,5 10394



3 ~ POPULAÇÃO ESCOLARIZADA DE 7 A 14 ANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

(MILHARES)
REGICJES FISIOGRÁFICAS 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975E UNIDADES ~ FEDERAÇÃO

BRASIL 10.569,9 11.200,1 11.951,3 12.683,6 130465,1 140299,4 15.189,9 160140,6 170156,5 180242,1
NORTE 387,9 422,3 450,9 481,6 514,5 550,0 587,9 628,6 672,3 719,2

Rondônia 9,0 10,3 11,6 13,1 14,8 16,7 18,8 21,2 23,9 26,9
Acre 18,5 20,4 22,0 23,7 25,5 27,5 29,6 31,9 34,4 37,1
Amazonas 86,5 95,7 104,4 113,8 124,0 135,2 147,4 160,7 175,2 190,9
Roraima 4,3 5,7 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,4
Pará 250,9 270,1 287,0 304,2 322,5 341,9 3"'62,4 384,1 407,1 431,5
Amapá 18,7 20,1 20,7 21,3 21,9 2296 23,3 24,0 24,7 25,4

NORDESTE 1.731,9 1.887,4 2.083,9 20217,2 2.360,1 2.513,3 2.677,6 20853,9 3.043,3 30246,5
Maranhão 221,8 271,4 295,2 320,9 348,8 379,1 412,1 447,9 486,9 529,3
Piauí 141,7 150,6 192,7 204,6 217,3 230,8 245,1 260,3 276,4 293,5
Ceará 291,0 333,2 407,2 443,8 483,7 527,2 574,6 626,3 682,7 744,1
R. Gr. Norte 174,7 182,3 192,7 203,7 215,3 227,6 240,6 25493 268,8 284,1
Paraíba 238-,4 235,1 242,6 250,1 257,9 265,9 274,1 282,6 29l,4 300,4
Pernambuco 526,6 563,1 588,2 614,1 641,1 669,3 698,7 729,4 761,5 795,0
Alagoas 137,7 151,7 165,3 180,0 196,0 213,4 232,4 253,1 275,6 300,1

LESTE 3.710,9 3.931,6 4003596 40263,2 40505,1 4.762,7 5.036,4 5.327,6 50637,8 5.968,4
Sergipe 88,8 90,3 96,5 103,1 110,1 117,6 125,6 134,1 143,2 152,9
Bahia 586,9 65691 714,5 778,1 847,4 922,8 1.004,9 1.094,3 1.191,7 1.297,8
Minas Gerais 1.726,4 L 806,4 1.773,5 1.855,1 1.940,4 20030~0 2.123,4 2022191 20323,3 2.430,2
Espírito Santo 21291 226,3 233,8 241,5 24995 257,7 266,2 274,9 283,9 293,3
RiO de Janeiro 568,3 608,0 653,4 701,8 753,7 809,5 86994 933,7 1.002,8 1.07790
Guanabara 528A 544,5 563,9 583,6 604,0 625,1 646,9 669,5 I 692,9 717,2

SUL' 40229,7 4.407,9 4075291 5.038,9 5.344,0 5.668,3 6.013,4 7.186,260380,4 60770,8
são Paulo 2.113,5 2.163,9 2.338,8 2.455,7 20578,5 2.70794 2.842,8 20984,9 30134,1 30290,8
Paraná 737,5 825,0 891,5 953,9 1.020,7 L 092 ,I 1.168,5 1.250,3 1.337,8 1.43194
Santa Catarina 403,0 421,,6 442,2 463,4 485,6 508,9 533,4 559,0 585,8 61399R. Gr. Sul 975,7 997,4 1.079,6 1.165,9 1.259,2 1.359,9 1.468,7 1.586 9 2 1.713,1 1.850,1

CENTRO OESTE 509,5 550,9 62898 682,7 741,3 805,1 874,6 950,1 1.032,3 1.121,8
Mato Grosso 154,4 152,0 193,5 21099 229,9 250,6 273,2 297,8 324,6 353,8
Goiás 306,3 347,3 381,5 415,8 453,2 494,0 538,5 586,9 639,7 697,3
Distrito Federal 48,8 51,6 53,8 56,0 5892 60,5 6299 65,4 68,0 70,7-

.~ ''o ,~ . ~ ".
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4 - DEFICIT ENTRE A POPULAÇÃO ESTIMADA DE 7 A 14 ANOS E A MATRíCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL
(MILHARES)

REGIÔES FISIOGRÁFICAS 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975E UNIDADES DA FEDERAÇÃO
BRASIL 4.306,2 4.138,6 3.832,0 3.599,5 30287~6 3.055,2 2.757,9 2.421,7 2.135~1 10845,4

NORTE 214,4 199,2 185~9 172~4 152,6 130,6 107,0 80,8 63~7 48,5
Rondônia 13~1 13,2 12,9 14,7 12,4 11,0 9,9 8,8 7,4 5,5Acre 24,0 23,2 22,7 22,1 21,4 19,8 18,8 17~5 16,1 14,5Amazonas 88~0 80,8 76,5 71,9 66,2 59,4 -51,6 42,8 32,8 21,4Roraima 4~1 3,6 4,7 4,9 5~1 5,3 5,4 5,5 5,6 5,8Pará 89,8 78,4 69,1 58,8 47~5 34,7 20,5 4,9 - -Amapá - - - .- - 0,4 0,8 1~3 1,8 1,3

NORDESTE 1.564,6 10351~4 1.243,4 1.282,2 1.169,1 10125,5 1.040,5 947,9 860,9 722~3
Maranhão 393,8 364,8 357,1 369,0 333,6 368,5 365,8 361,4 355~0 346,4Piauí 136,3 129,9 87,8 79,5 70,2 60,1 49,1 37,2 24,3 10,3Ceará 502,4 367,0 297,8 270,0 238,7 203,7 164~3 120,2 71,0 16,2
Ro Gr. Norte 37,9 31,1 22,4 14,7 4,2 - - - - -Paraíba 128,1 134,6 282,5 283,3 283,3 283,2 283,1 282,1 282,3 281,7Pernambuco 268,5 239,8 124,0 210,4 196,0 180,8 164,5 147,0 128,3 67,7Alagoas 97,6 84,2 71,8 55,3 43,1 29,2 13,7 - - -

LESTE 1.388,8 1.255,7 10269,8 1.149,4 1.012,0 882,0 726,0 565,2 416,7 254,4
Sergipe 68,3 68,6 71,3 59,0 53,5 47,5 40,9 33,7 25,9 17,3Bahia 688,2 633,0 591,0 544,9 492,7 433,7 367,4 293,9 . 210,9 119,4Minas Gerais 378,8 329,3 406,0 365~5 311,5 273,2 221,4 165,8., 106,1 42,2Espírito Santo 75,2 65,0 64,9 66,4 67,7 69,2 70,7 71,'8 73,8 75,5Rio de Janeiro 178,3 159,8 136,6 113,6 86,6 58,4 25,6 - - -Guanabara - - - - - - - - .- -

SUL 1.062,2 1.072,9 929~9 802,7 791,4 778,9 764,6 748,4 754,3 797,°
são Paulo 378,2 401,6 312,5 223,2 181,6 136,5 87,4 34,0 .- -Paraná 469,8 461,7 48]:,4 516,4 554,0 594,6 638,2 685,0 735,2 789,0Santa Catarina 87,2 78,6 69,8 63,1 55,8 47,8 39,0 29,4 19,1 8,0
R. Gr. Sul 127,0 131,0 66,2 - - - - .- - -

CENTRO OESTE 269,0 259,4 203,0 182,8 162,5 138,2 119,8 79,4 39,5 23,2
Mato Grosso 90,7 106,7 73,7 69,7 64,9 59,0 52,0 46,3 34,7 23,2Goiás 178,3 152,7 126,3 113,1 97,6 79,2 67,8 33,1 4,8 -Distrito Federal



5 = DEFICIT ENTRE AS POPULAÇÕES ESCOLARIZÁVEL E ESCOLARIZANDA, NA FAIXA ETÁRIA DE 7 A 14 ANOS
(MILHARES)

REGIÕES FlliIO~CAS 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975E UNIDADES ~FEDERAÇÃO

BRASIL 6.322,5 6.226,1 6.121,4 5.883,9 50844,9 5.635,8 5039671 5.17094 4.945,1 4.548,8
NORTE 282,3 270,4 263,9 116,6 247,2 23497 221,6 206,3 18899 169,1

Rondônia 14,6 14,9 15,0 15,3 15,4 14,5 14,4 14,1 13,7 13,0
Acre 26,7 26,4 26,2 25,9 25,6 25,0 24,5 23,7 22,8 21,8
Amazonas 101,9 98,3 95,6 ·92,7 88,9 8471 78,5 7290 64,5 56,0
Roraima 5,6 4,7 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1
Pará 133,5 126,1 121,4 116,6 111,2 104,8 97,7 89,8 81,0 71,2
Amapá - - - - - - ~- - - -

NORDESTE L 756,8 L 679,7 L605,4 L665,6 L 613 9 8 L554,0 L485,7 L408,3 L 320,5 L 082 9 9
Maranhão 428,2 407,6 403,9 419,8 424,8 428,5 431,0 432,3 432,0 430,0
Piauí 160,1 156,4 119,4 112,7 10594 97,4 88,7 79,2 6879 57,7
Ceará 456,2 429,0 370,1 348,8 324,6 297,3 26673 231,4 192,1 148,2
R. Gro Norte 6593 61,0 54,5 47,6 40,0 31,5 22,3 12,5 2,0 -Paraíba 166,2 175,7 325,3 327,4 32877 330,0 331,3 332,5 333,5 334,5Pernambuco 360,4 340,5 23291 323,2 313,7 303,6 29277 280,8 267,9 253,9
Alagoas 120,4 109,5 100,1 86,1 76,6 65,7 5394 39,6 24,1 678

LESTE 2.002,9 L 926,9 L 971,7 L897,2 L811,7 L 714,6 L605,6 L483,6 L 347 ~3 L195,5
Sergipe 8379 85,0 81,5 77i8 73,5 68,8 63,6 57,9 5197 44,9Bahia 790,1 74874 718,4 683,6 643,6 598,0 546,3 48779 422,1 348,3Minas Gerais 679,6 653,3 740,9 715,7 687,8 656~0 621,7 584,4 543,9 500,1
Espírito Santo 11373 109,1 112,1 115,1 118,0 121,2 124,4 127,8 131,3 134,8
RiO de Janeiro 287,8 280,8 269,4 256,1 240,6 222,6 201,9 178,3 151,5 121,2
Guanabara 48,2 50,3 49,4 48,,9 48,2 48,0 47,7 47,3 46,e 46,2

SUL L921,5 L 989,° 1.953,4 1.884,7 1.861,8 1.834,5 L800,8 L 808,8 L 847,9 1.888,1
são Paulo 849,5 899,3 87995 818,5 806,6 792,8 776,4 757,4 735,4 710,3
Paraná 604,1 611,7 647,1 693,7 743,6 797,5 855,3 ~L7 ,2 983,6 10054,8
Santa Catarina 156,6 155,4 152,8 150,1 147,0 143,3 139,0 134,2 128,9 123,0
R. Gr. Sul 311,3 322,6 274,0 222,4 164,6 100,9 :30,1 - - -

CENTRO OESTE 359,0 360,1 327,0 319,8 310,4 298,0 282,4 263,4 240,5 213,2
Mato Grosso 116,5 133,6 107,8 106,8 105,3 103,0 99,9 95,8 90,6 84,2
Goiás 242,5 226,5 219,2 213,0 205,1 195,0 182,5 167,6 149,9 129,0
Distrito Federal

r. '. > ,



70 RECOMENDAÇÕES

701 ANTEPROJETOS DE DECRETOS

70101 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL DO PAís

Estabelece medidas para o aperfei
çoamento do sistema de planejame~
to educacional do paíso

O Presidente da República~ no uso das atribuições
que lhe confere o Arto 8l~ item 1119 da Constituição;

-Considerando que o avanço do processo de planejamen-
to educacional no país encontra-se na estrita dependência do ap~rfeiçoa-
mento das informações sôbre a evolução e situação do sistema educacio-
nal;

-Considerando que tal aperfeiçoamento, inadiável,está
a exigir a reorganização do atual sistema de coleta, apuração e divulga-
ção das estatísticas educacionais? evitando-se a dispersão de esforços
e ao mesmo tempo buscando-se a uniformização de conceitos e normas;

D E C R E TA,

Arte :ºo - O Centro Nacional de Recursos Humanos, do
Instituto de Planejamento E~onôm~co-Social, o Serviço de Estatística da
Educação e Cultura, da Secretaria Geral do Ministério da Edúcação e Cul-
tura, e o Centro Brasileiro de Estatísticas Educacionais, da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? desenvolverão estudos
conjuntos no sentido

;;

I - formular e propor o plano básico de estatísticas
educaaionais sistewáticas e um plano diretor de
estatísticas especiais, tendo em vista as neces-
sidades dos órgãos consumidores dessas estatísti
cas, notadamente os de administração, pesquisa,
planejamento e financiamento da educação;

11 - elaborar e propor um manual de conceitos, normas
e procedimentos para a uniformização da natureza
das informações sôbre o comportamento do sistema
educacional do país;
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rrr - conceber e propor a reorganização do sistemade
cole~a, apuração e divulgação das estat{sti -
cas educacionais? buscando o aprimoramento qu~
litativo e a rapidez e simplificação dos pro-
cessos, evitando a duplicação de esforços e
dispersão de recursos.

§ único -
Ao CNRH caberá a coordenação dos trabalhos a
serem desenvolvidos nos têrmos dêste artigo9

cabendo-lhe a iniciativa da articulação neces
sária com o SEEC e com o CEBESEo

Arte 2º. - As conclusões dos trabalhos desenvolvi
dos serão submetidQs~ até o dia 30 de julho de 19709 aos Secretários
Gerais do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e do Minist6
rio da Educação e Cultura, juntamente com recomendações relativas às
medidas legais a serem adotadas.

Art. 3ºe - Para a realização dos trabalhos a que
se refere êste Decreto, o Secretário-Executivo do CNRH pOderá solici-
tar a colaboração dos órgãos da administração direta e indireta9 in-
clusive estaduais, que julgar necessárioso

° presente decreto entrará em vigor na data da
sua publicação revogadas as disposições em contrárioo

Bras{lia,



7.182 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL EDIFICADAS COM RE -
CURSOS PROVENIENTES DE TRANSFE-
R~NCIAS DA UNIÃO

Dispõe sôbre a construção de escolas
de ensino fundamental edificadas com re
cursos provenientes de t.ransferências
da União.

•..
O Presidente da República, no uso das atribuições

que lhe confere o arte 81, item 111 da Constituição~

-Considerando que, atualmente, cêrca de 76% (setenta
e seis por cento) das escolas primárias brasileiras P9sBuem apenas uma
sala de aula;

-Considerando que essas escolas estão localizadas,i~
clusive em Capitais, zonas urbanas e rurais de demografia concentrada,o
que não é recomendável;

-Considerando a baixa rentabilidade do ensino minis-
trado em tais escolas face à existência de grupos heterogêneos de alu-
nos atendidos por um único professor;

-Considerando que a escola de uma sala de
pode oferecer ao educando oportunidade de outras atividades

aula ~nao
educacio -

nais;

-Considerando a necessidade de ampliação dessas esco
Ias, após rigorosa planificação, tendo em vista o núcleo populacional
onde estão localizadas,

D E C R E T A
.'
;

Art. lºo - A partir de 1971 as transferências da U-
nião para os Estados e Municipios, destinados aos Programas de Expansão
da Rêde do Ensino Fundamental serão atribuidas exclusivamente às Esco -
Ias de duas ou mais salas de aula.



2

Arte 2º. - Fica vedada a utilização de recursos pr~
venientes de transferências da União na edificação de escolas de apenas
uma sala de aula, ressalvadas as situadas nos Territórios Federais e as
localizadas ao longo das Fronteiras Nacionais.

§ Único - No exercício de 19709 os recursos prove -
nientes de transferências da União destinados a escolas de uma sala de
aula, deverão ser utilizados para construção de pelo menos mais uma sa-
la adicional, a fim de atender ao disposto no Art. lºo

Arte 3º. - Os Estados e Municípios beneficiados com
recursos transferidos pela Uniã09 ficam obrigados à apresentação de seus
programas de investimento em construções escolares de apenas uma sala
com recursos próprios 9 com a respectiva justificativa dessas aplicaçõeso

§ rlnico_.'" As construções escolares de apenas uma s§.
Ia de aula serão admitidas tão sàmente em regiões de baixa densidade
demográfica.

° presente Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília9



70103 - ESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DE MAGIST~RIO
FUNDAMENTAL E ~DIO E DE REVISÃO SALARIAL.

Cria Grupo de trabalho p~
ra elaborar estudos de es
truturação das carreiras
de magistério fundamental
e médio e de revisão sala
r í.a L,

O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 81, ítem 111 da Constituição,

- Considerando que o magistério representa a peça mais impoE
tante para o êxito da obra educativa;

- Considerando que se torna indispensável a instituição de
incentivos para os pfofessôres em exerc{cio;

-Considerando que há expressivo contingente de professôres
diplomados que não está em exercício, por falta de atrativo profissio-
nal;

- Considerando que é necessária a fixação de uma política s~
larial justa, que leve em conta tempo de serviço, distâncias percorri-
das pelos professôres, dificuldades de acesso ~s escolas, qualificação
e contínuo aperfeiçoamento do professor;

- Considerando que a elevação do salário e a criação de estí
mulos profissionais constituirão pontos fundamentais para a solução do
problema da adequada localização geográfica de pessoal docente;

- Considerando que é necessário estruturar a carreira do pro. -
fessor de educação fundamental e média;

- Considerando ser desejável a participação conjunta dos Mi-
nistérios interessados no assunto, no estudo salarial e no da estrutu-·
ra da carreira do professor;

D E C R E T A:

Arto lº Fica instituído um Grupo de Trabalho composto de
representantes do Ministério da Educaçãb e Cultura, Ministério do Tra-
balho e Previdência Social, Ministério da Fazenda, Ministério do Plan~
jamento e Coordenação' Geral e de Associações de Classe que deverá, no
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prazo de dias, após sua instalação apresentar conclusões sôbre: a
reavaliação dos salários dos professôres e fixar normas gerais que o-
rientem os sistemas de ensino das unidades federadas na estruturação ~
carreira do magistério da educação fundamental e médiao

Parágrafo único O Grupo de Trabalho terá o apôio adminis
trativo fornecido pela Secretaria Geral do Ministério da Educação e
Cultura e será coordenado pelo representante daquele Ministérioo

Art. 2º A fim de assegurar recursos aos sistemas estadu-
ais de ensino e com vistas ao atendimento dos acréscimos dos níveis de
remuneração do magistério, o Grupo de Trabalho a que se refere o arti-
go anterior terá presente a possibilidade de utilização das transferêQ
cias financeiras da União no que toca à manutenção dos referidos siste
mas;

Arto 3º A utilização dos recursos a que se refere o ar -
tigo anterior? para os fins mencionados, fica vinculada à efetiva es -
truturação da carreira do magistério do ensino fundamental e médio se-
gundo as normas gerais fixadas pelo Grupo de Trabalho a que se refere
o Artig® 19;

Arto 4º O presente decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrárioo

Brasília,

/bf



7. L4 ~ REFORMULA çÃO DOS CURRíCULOS E PROGRAMA S DO
ENSINO FUNDAMENTAL.

Dispõe sôbreestudos bási
cos para a reformulação
dos currículos e progra ~
mas do ensino fundamentaL

O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 81, item 111 da Constituição e,

•..
- Considerando os objetivos da educação fundamental, que a-

brange atualmente os ensinos primário e ginasial;

~ Considerando que as áreas curriculares constituem instru -
mentos que permitirão o atingimento dêsses objetivos;

~ Considerando que a educação fundamental deverá atender,de~
tre outros, os preceitos de continuidade, variedade, flexibilidade, li
berdade, responsabilidade, atendimento pedagógico diversificado, bem
como progressiva integração do educando em atividades que favoreçam o
conhecimento dos próprios interêsses e capacidades;

~ Considerando que no transcurso dos sucessivos anos escola-
res da educação fundamental deve haver entrosamentoe gradual e ha rmo-
nioso escalonamento das áreas de.estudo;

- Considerando que as atividades curriculares devem estrutu-
rar-se de modo a permitir a integraçãodo curso e a continuidade do
processo educativo;

D E C R E T A~

Art o 1º A Secretaria Geral do MEC promoverá juntamente
com o Inrrtituto Nacional d~ Estudos Pedag6gicos, estudos no sentido de

!
- I rever e reformular os programas vigentes nos atuais

ensinos primário e ginasial, de modo a permitir a
integração e a continuidade visadas.

~ 11 - escalonar as diversas áreas de estudb que constituem
o currículo da s dua s etapa s da educação funda mental.

Art o 2º A Secretaria Geral do MEC poderá, se necessário,
solicitar a colaboração de outros órgãos técnicos da administração di-
reta e indireta para a realização dos trabalhos previstbs no artigo an
terior.
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Art. 3º Os resultados dos estudos a que se refere o ar-
tigo lº deverão ser encaminhados ao Conselho Federal de Educação até
o dia 30 de junho de 19700

Parágra fo único
"

ral de Educação fixará, até o
estudo obrigatórias do ensino

Com base nesses estudos o Conselho Fede-
dia 13 de outubro de 1970, as áreas de
fundamental no paíso

O presente decreto entrará em vigor na data da sua publica -
ção, revogadas as disposiç~es em contrárioo

Brasília,

/bf



70105 - .ACOMP.ANHAMENTO D.A IMPLANT.AÇÃO D.A REFORMA
DO ENSINO PRIMÁRIO E ~DIOe

Prevê sôbre o acompRhha-
mento da implantação da
Reforma do Ensino Primá~
rio e Médio, pela Secre-
taria Geral do MECo

O Presidente da República no uso das atribuições
~ue lhe confere o arte 81, item 111 da Constituição, e considerando ~ue
o processo de implantação da Reforma do Ensino Primário e Médio exi~
permanente acompanhamento e avaliação das medidas adotadas e dos resul
tados obtidos,

DECRET.A:

Ficam incluídas entre as atividades da Secreta -
ria Geral do Ministério da Educação e Cultura as seguintes atribuições:

a) estabelecer a estratégia para implantação pro -
gressiva da Reforma do Ensino Primário e Médio;

b) acompanhar o processo de execução dessa Reform~

c) avaliar os resultados obtidos;

d) sugerir medidas ~ue assegurem sua aplicação de
maneira eficienteo

.Arte 2º a Ministro de Estado da Educação e Cultura desig
nará o órgão da Secretaria-Geral do MEC ~ue será o responsável pelas
atribuições fixadas no artigo anterioro

,
~.

""

Parágrafo único .Ao final de cada exercício o órgão res-
ponsável apresentará ao Secretário-Geral do MEC relatório circunstan -
ciado sôbre as atividades desenvolvidas com relação à Reforma do Ensi-
~o Primário e Médio;

.Arto 3º Para a realização dos tra balhos a ~ue se refere
êste Decreto poderá ser solicitada a colaboração dos órgãos da adminis
tração direta e indireta .

.Arte 4º O presente Decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contráriGlo

Brasília,
/bf



GERAIS
RECOMENDAÇÃO

Criação de Museus de Ciências e
Tecnologia9 Centros de Equipa -
mento para o Ensino de Ciências,
Centros de Educação Ffsico-Des-
portiva e Centros de Orientação
Educacional e Profissional.

O Grupo de Trabalho instituído para reformular di -
retrizes para o ensino primário e médio no Brasil, considerando

a) a importância fundamental que tem para a educa -
ção no Brasil, o incremento do ensino de ciên-
cias físico-naturais na escola de ensino funda -
mental e médio e a precariedade que, de modo ge-
ral, domina êsse ensino;

b)a relevância das práticas de educação físico-de~
portiva na escola de ensino fundamental e médio
no país e as dificuldades existentes para que as
mesmas sejam adequadamente oferecidas pelos esta
belecimentos de ensino;

c) a significação básica para o processo educativo
do funcionamento de serviços de orientação educ~
cional e profissional nas escolas que ministrem
educação fundamental e de grau médio e a insufi-

•
ciência quantitativa e qualitativa que prevalece
quanto a êsses serviços nos sistemas de ensino
do País9

recomenda que~

- por iniciativa do govêrno da União em regime
preferentemente de convênio com os Estados ou
Municípios, sejam criados, na maior extensão
possívei e atendendo a critérios de prioridade
que a situação educacional existente indicar:

- Museus de Ciências e Tecnologia;
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- Centros de Equipamentos para o ensino de Ciên
cias;

- Centros de Educação Físico-Desportiva;
- Centros de Orientação Educacional e Profisio-

nalo

Relator Jayme Abreu



Prioridades de atribuições a órgãos
de estudo do Ministério da Educação
e Culturao

RECOMENDAÇÕES

O Grupo de Trabalho instituído para reformular as
diretrizes do ensino primário e médio no Brasil, considerando

I a) a essencialidade para o processo educativo da
expansão e aprimoramento dos serviços votados ~
formação e aperfeiçoamento do professor e dos
técnicos que atendem ao funcionamento da escola
fundamental e de grau médio;

b) a necessidade de planejar a realização da expe-
rimentação pedagógica nos sistemas de ensino,
visando a expandí-Ios e atualizá-Ios;

c) o dever constitucional do Ministério da Educa -
ção e Cultura de prestar assistência técnica
educação nacional,

..
a

recomenda que:

I

- na reforma do Ministério da Educação e Cultu-
ra, se leve em conta como prioridade nas atri
buições a seus órgãos de estudog

- o das instituições e serviçds dedicados ~ for
mação e aperfeiçoamento dos quadros docentes
e técnico-administrativos da educação funda -
mental e de grau médiO, com vistas ao seu a -
primoramento;

- o de pesquisa, inovação e experimentação pe -
dagógica.

I
I

{

Relator Jayme Abreu


