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Honrarias 
a Bezerra 
de Menezes 

O Mini$tro Geraldo Bezelft 
de Menezes, titular da Faculdade 
de Direito da Universidade 
Federal Fluminense e que acaba 
de publicar a segunda ediçlo de 
sua obra "0 Direito do Trabalho 
e a Seguridade Social na Cons
tituiçlo" (Palias Editora e Dis
tribuidora), acaba de receber 
duas grandes honrarias: foi 
acolhido como membro corres
pondente da Academia Paulista 
-áe Direito, sendo saudado na 
oportunidade pelo professor 
Cezarino Júnior, e eleito membro 
titular d~ Instituto Latino
americano de Direito do Traba
~o-~ridade Social com sede 
na Argentina e que o considera 
"figura exponencial do mundo 
jurídico, que se consagrou nlo 
apenas pelo valor de suas obras, 
senlo, também, pela modelar e 
incansável atuaçlo de professor, 
maptrado e homem público" . 
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Professores 

de Educação 

Moral e Cívica 
O l.o Ciclo de Palestnu! para. 

Profeesores de Educação Moral e 
Civtca foi instalado outem cem 
a. conferência do ministro Ge
raldo Montedónio Bezerra de 
Menezes, membro da. ComisSão 
Naciooal de Moral e CiVica, a
burdando •·Diretrizes da Ordem 
Econõmdca e Social do Brasil". 
O ciclo, promovido pela Coorde· 
nação de Educação Moral e Cí
VIca da SEC, encerra-se quinta
f&ira . Todu as palestrM e de
ba.tes eletio sendo realizadoa no 
auditório do InBt.ltuto de Bduaa• 
ção. 

A programação prm pa.ra. ho
Je a palestra de Arthur Macha
do Paup6rio (da CNMC> D>re 
"E-strutura e Organização do 
Estado BruUe1ro H, AmaOOI. 
"Características Socia.!a e C'Uitu• 
raia da. Pátria Brasileira", por 
Joiflo José Pl&nella <da PUC) e 
q-uinta-feira. o tema "Democra
cia e Seguraoça" aeri abonlado 
pelo general Adolpbo Joio de 

Paula Couto. Aa palestna ini· 
ciam-ee às 14 hort& e d.elaa pa.r
tJci'pam professcrea de Educaçlio 

Moral e Cívica e outn11 tiit«'e&
sados. 



OF.GP . N<? 544/77 Em , 15 de setembro de 1977 

Senhor Ministro 

Tenho o prazer de comunicar a V.Exa . que 

este Tribunal acolheu, por unanimidade, o voto de louvor proposto p~ 

lo Exmo . Sr . Ministro Geraldo Starling Soares, pela outorga da Ordem 

do t-1érito Militar, no Grau de Grande Oficial , a V. Exa., no dia 25 de 

agosto passado , sendo o mais alto grau conferido a um civil, por De 

ereto assinado pelo Excelentissimo Senhor Presidente da República . 

No ensejo , associou-se o Dr. Marco Auré 

lio Prates de Macedo, pela Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho. 

Na oportunidade, apresento a V. Exa . pr~ 

testos de elevado apreço e distinta consideração . 

- RENATO etl\C~ =-
Presidente do )rriounal -superior do Tr11b-alho 

~ 

Ex:mo. Senhor 

Ministro GERALDO HONTED0NIO BEZERRA DE l-1ENEZES 



CIRTI,ICD, poro oa devldoa fina que do Ato ntlOIOo., 
do vlnto • aola do janeiro do all novooontoa • aotonto o aoto, 
relativo o Soaaio Plenário do Co•laaio Noolonol do "oral o Cl 
vlaao, aonato o aoautntoa • ••• Pede • palavra o Cone. "lnlatrõ 
IIZIRRA DI ftiiiZ!S, poro lnfor.or quo o I do fovorotro vlndou 
ro tronaoorro • lO' ontvoraárto do !uainlo Vllhono do "•rooa: 
oairlto hlatortodor broallolro, poaaondo Suo !xo. • ler dodoa 
blo1riftooa do hoaon••••do, oonaldorondo o orador •juatlaatao 
quo oato COftiiiAD •• ontoolpo ia ••nlfoatooioa quo ••rio proa 
todoa i 11uatro poraonoltdodo, fazendo-lho oh•1•r a palavra 
do follottaoioa • oplouaoa do CNftC, por aou ••••pla do vldo • 
obro rooltaodo• aondo oato • propoato quo, noato oportuntdo 
do, oproaonto i C•••· '•1• • ••1ulr o Cana. Pedro Llft! LOP!I; 
poro dizer quo, •tudo o quo •• oftr.o aobro Vtlhono do ftor••• 
i pouoo, oahondo •••1• autto juato o ho••n•l .. propoato, doolo 
rondo • orador •quo eato CD"IIIAO •• alorlfloo •• 1lorlfioor i 
fi1uro do Vtlhono do ftorooa•. Propoata aprovado por unanl•ldo 
do, aondo o doou•onto 1naor1do na proaonto Ata, noa ••1utntoi 
tor.oaa • ••• A otnoo do fovorolro próxtao, tronaoorro o lO' 
onlvorairto do ua 1rondo broa11o1ro, o oonau•odo hlatortodor I 
!uainto Vtlhono do "•r•••· Anti1• diretor do Arquivo Nooto
nol, por dota doointoa, proatou ao Pala oontributoio tnoatt•i 
vol à proaorvaoio do noaao potrl•Õnto htatirioo, S•porto .. dT 
zor, doa valor•• • trodtoioa noalonota. t autor do notivol oi 
tudo blo1riftoo aobro Coxloa • do nuaoroaoa trobolhoa dodloo~ 
doa i noaao hSatórto •llttor • ro111Soao. SóaSo bono•irlto do 
lnatltuto Htat,rloo o Goo1riftoo lroallolro o •••bro ofottvo 
do lnatStuto do Goo1rofSo • Hlatirlo ftllltor, lnto1r• lnú•oraa 
outraa lnatltusoi•• culturota do lraall • do ••tronaotro. !x•• 
plo, doa ••t• oltoa, do rotldio ••rol • dodtoooio i Pátrio, t 
juato quo oato Colo11odo •• antootpo ia ••nlfoatooioa do ounho 
nooSonol •• h .. •••••• •• oSvla prooalarua, fazendo-lho ohoaor 
• palavra do folloltooõoa o oplouaoa do CNftC pelo aou~ •••Pl 
do vldo • obro roollzado. Rio do Janeiro ~anolro • 

ro fto •••A•. !, ro oonator, • ~ ~-
•l~vo~toa o~to • aoto. Coa) ld inio ~~!. 

~ ~~ ftARLY ALVI l IA DA COSTA, oaupon 
to do oarao do A llor do Aaaunt • td nata, Nft-1 025.7; 
ftotrloula !PAI! n' 2 liS 117, Ch do lo too do Ad•lnlatro 
oio, lavrei a proaonto CERTIDAO ooa trinta o u• dloa do •ia di 
janeiro do •il novooontoa o aotonto o aoto quo, dopola do 11 
do o .... do o•n!or.o , vol aubaarlto o oaalnada pelo Soo,~~irti 
~A,l .4- Co•St••.,;No~o'). . d~ ftqrol • Clvl•••· ! ou, utfm,a_ 
~~ ~ ~ . ~~ ALftA ALI!RTINA O! CASTRO 

,IIUIIRIDO. ftotr~lo IP I nt 1 214 SJI, a aubaorovo o aaal -
no. Clm~ ~j,A/?(.--·""' ~ 

3 :J6 -Ob 
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1- ; AO SENHOR J OAQUIM THOMAZ DE PAIVA 

FRES I DE NTE COMISSAO ''DIA DE ANCHIETA'' 

,,JA MARQUES DE ABRANTES NR 219-802 

:ORJ 

u RDEM VG LEVO CONHECIMENTO VOSSEN IORIA QUE SENHOR MI NIST1<0 

. LCACAO F C..., LJTURA EM VIRTUDE SEU PEuiDO {;QNCEDE " DEMIS SAO DA 

:.E~ IDDNCIA ~ J,·ilS SAO PRO- COMEMORACAO DIA DE ANCHIE TA VG BEM 

r-:c A :'OCO~ ,~. ~ Dt.MAI S INTEGRANTE S p r A,, •UI VO DEVE SER ENTREGUE 

:i CüXI SSnO 'A :..r:NAL DE MORAL E ,::; Ivi ''1C. , ,JO PRESIDüN'a r. E: H O 

IN : .:>T:i<O (;E F'A , MONTE DON IO B ~Zr. RRJl, 1 -_; ...,_{8 ZES VG FA~ r . DA 

j L1 URA MEC 1 • SDS 

EURO BRANDAO SECRETAl\10- ·~f: R.l\L Jv'l- C t; .:;B 

~ 
~ 
\ 

~ 
.t 
-o 
'\-1 
~ 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

BRAS!LIA - DF 

OFIC10J1q 8 /76/SEG/GAB Em 

5rh 

Senhor Presidente: 

de de 1976. 

Tenho a satisfação de passar às maos de 

v. Sa., em anexo, cópia do expediente que o Magnífico Reitor 

da Universidade Fluminense dirigiu ao Senhor Ministro, sobre 

a disponibilidade de V. Sa. à Comissão Nacional de Moral e 

Civismo. 

Neste ensejo, reitero meus protestos de 

consideração e apreço. 

A Sua Senhoria o Senhor 

~ 
C/{, u~ ,~t:..'- ..... <. -<<./1 

EURO BRANDÃO I 
Secretário Geral 

Doutor GERALDO MONTEDCNIO BEZERRA DE MENEZES 

DD. Presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo 

DJL/brpn. 

~ !/U~/a..o&? ,~ ~~/~~k 

~-----~~-~~· --~---~~~/61 ~ C"V#C '--pl~ -~ 
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--OF. GR N? .j 'j /76 Nite rÓi , /{ de agosto de 1 976 

MINISlf:RI() 1, . I 
·' I l'C -D c p a r • . ' .1 C'·\ ( J F 

• ·' m -.: 11 1 
l. ' I o ~ ''I • • 
'Vl ··! \Jl_ ': ). • . f. ] lf] ] 

Ur U 1,\ j l: .\' IC.\ 

~ .( ., 
• : v' (.f', - ~ ) ,; ( 

-·-- -·-- .. 3 O AGO !176 

Sr . Ministro de Estado . 

., ··,J ''RA 
~ r • ~ ~O 

Temos a hon r a de acusa r o recebimento do Aviso n? 562, d e 

2 do co rrente , pelo qual V . Exa. nos solicita seja colocado~ disposição des 

se Minist~rio o Professor Titular Geraldo MontedÔnio B t"zcrra d L Men eze s, 

" do Depa rtamento d e Dir eito Publico desta Universid ade, enqua nto perdura r 

o seu mandato na Comissão Na cional de Moral e Civismo, cuja presidência 

e xer ce atua 1m e·n te. 

2. No ensejo, informamos V. Exa. de que, em atendimento ao 

sol icitado, estamos expedindo a Portaria n? 51 1 6/ 76, de cÓpia anexa . 

Renovamos a V . Exa . a segu r ança de nosso e l evado apreço.:: 

(:F.Ph.,1 no 

A S . Exa. 

'· 
/ 
· fr 

_L'/' 
'iF:RI\STI\0 TA..VARES CARDOSO 

r 
R<:>ito r 

o Exmo . Sr. Senado r Ney Amynthas d e B a rros Braga 

DD. Ministro de Esta do da Educação e Cultura 
Brasília, DF 

Proc . n? 1 2.862/75 
LGM /lcmc . 
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MINISTI:RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Portaria n.o51.:l6 de j(Ó de 0C:f9~)(0 de 19:{6 

O R E 1 TO R da Universidade Federal Fluminen 
se, no uso de suas atribuições, e 

-~ 

CONSIDERANDO o que consta do processo no 

12. 862/75, 

RESOLVE colocar à disposição do Ministério da 
Educação e Cultura, sem preju{zo de seus vencimentos e vantagens, o Pro 
íessor Titular, matrfcula UFF n<? 274, Geraldo Montedônio Bezerra de Me , -
nezes, lotado no SDB, pelo penado em que perdurar o seu mandato na Co 
missão Nacional de Moral e Civismo. 

GERALDO SEBA 

LGM/ewí 

• 



1\UNISTtRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA 

COMISSAO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO 

TELEX N! ~q /75-CNMC 

EM o28 1 4 175 

MINISTRO EDUCAÇ~O E CULTURA 
SENADOR NEI BRAGA 
MINISTtRIO DA EDUCAÇ~O E CULTURA 
BRAS f li A 

PRESIDENTE COMISS~O NACIONAL MO~AL ET CIVISMO vg 
VIRTUDE DECISAO PLENARIA UN~NIME DESTA DATA vg TEH 
HONRA APRESENTAR VIVAS CONGRATULAÇOES EMINENTE MINIS 
TRO SUA OPORTUNA ORAÇAO PRONUNCIADA RECENTE CONGRESSO 
CATOLICO CINEMA pt FUNDO ET FORMA MENSAGENS LANÇADAS 
MAIOR AUTORIDADE EDUCACIONAL PAfS vg INTEIRAMENTE 
ACORDES DOUTRINA EDUCAÇAO MORAL CIVICA ESTENDIDA TODA 
EDUCAÇ~O ET CUJA IMPLAITAÇAO ET MANUTENÇ~O CONSTITUEM 
ATRIBUIÇ~O FUNDAMENTAL CNMC vg SERVIRAO ESTfMULO TO 
DOS QUE EM NOSSA PATRIA OBJETIVAM A FORMAÇAO CARATER 
BRASILEIRO ET PREPARO CIDADANIA DEMOCR~TICA COM BASE 
VALORES MORAIS NACIONALIDADE pt REALMENTE MEIOS COMU 
NICAÇ~O MASSA ENTRE QUAIS CINEMA vg FORMANDO POTE~TE 
REDE EDUCAÇ~O ASSISTEMATICA vg PODEM ET DEVEM AFINAR
SE AÇ~O EDUCAÇ~O SISTEMATICA ET CUMPRIR PRESCRIÇ~O 
CONSTITUCIONAL QUE VEDA EXTERIORIZAÇOES CONTRARIAS 
MORAL ET BONS COSTUMES pt 

GERALDO HONTEDDNIO BEZERRA MENEZES 
Presidente CNMC 

HAL/erg. 



BrasÍlia , 30 de novembro de 1 972 

Prezado Amigo Ministro Bezerra de Menezes: 

Tenho o prazer de comunicar- lhe que esta 

Corregedoria Geral/ resolveu organizar a Galeria dos 

Ex- Corregedores Gerais, colocando em seu Gabinete re 
Despachos os retratos dos titulares que serviram ne~ 

tas elevadas funções criadas pela lei n9 2 .244 , de ' 

23 de junho de 1 954 . 
A inauguração está marcada para o dia 14 

de dezembrd, ~s 16, 30 horas, no Gabinete da Correge

doria Geral. · 

N.esta oportunidade em que lhe dirijo o con 

vite para assistir a aludida cerimÔnia, comunico tam
bém que o Tribunal coloca ~ disposição do eminente Co 
lega uma passagem de ida 

o seu transporte . 
v lta , por via aérea, para 

Receba o 

abra 7l?li??t;~ 
Raymundo de Souza Moura 



ESTUDIO JURÍDICO Dr. CABANELLAS DE TORRES 

ABO GADOS ASOCIADOS 

C tvtl y C omcteío l 

M>\RI .. TERESA "PONTE 
RUBEN OSCAR VllO CH 
C '- RlOS ... . VISM ... R .._ 

L oborol y Pro•lslo~ol 

01t GU IL L ERM O C ABANELLAS 

Vlamonte 1730, Piso 1° 
Tel. .0- 55<46/ 6-402 

BUENOS AIRES 

HECTOR GUIDO CALVO 
J UAN M. BOUOUET ROLDAN 
HNESTO RUIZ MUGICA 

Justlclo d< Paz 
ANA M"RIA C . de ORUCKER 

D<rt cho fiscal 

GUillEaMO CABANEllAS de los CUEVAS 
Abo9odo y Llcc~c lodo •~ Eco~omlo 

Sefíor doctc r 
Don Geraldo Be ~erra de Kenezes 
Rua 0swaldo Cruz 63 
NITEROI-BRASIL 

J,: i distinguido colega y ami go : 

5 de Julio de 197? 

La iniciativa conteni da en mi 
arti culo La Comunidad Iberoamericana ant e el Derecho del Tra
bajo , de constituir uua Asoci aci6n Iberoamericana que agrupe 
a los especialistas en la mat eri a , li a mer eci do la acogi da dé 
\.HJ destacad o número de laboristas , que me han hecho llegar 
su adhesi6n . 

Con el prop6sito de llevar a 
la r ealidad esta iniciativa me diri j o a las autoridades del 
IV Congre s o Ibe r oameri cano de DereciJO del 1' r abaj o , a cel e
bra rse del 26 al 29 de s eptiembre pr6ximo en San Pablo , con
f orme a la comuni caci6n cuya copia acompafío para su conoci
miento . 

I.!e seria particularmente grato 
que esta i~iciativa f uera apoyada por Ld . con ocasi6n de la 
celebraci6n de aquel Congreso , a ~in de que en esa oportuni
dad quede c onHtituida l a Asoc iaci6n Iberoamericana de Dere
cho del Trabajo y nombrada s sus auto ridades . 

Las sugestiones que me baga -
llegar con e l ob j eto de ha cer viable esta i dea , mereceu de 
antemano mi agradecimientc . 

En la espera de sus noticias, 
me eu particularmerjte grato aprovec rtar la oportunidad para 
s aludarJe muy cordialmente . 

: •\i!'w-... - ....... ,._.,..._,_1~-~ llliM!Ii'l•i!ll·iJ'~ ........... '"ll I•- ,.-_ -- •--- ~~--f'"""!' .. -,-t 1- ~ J.l,l '- '1.11 1 ,....... -·.~- -~~ "' 
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ACADEMtA DE 
lETRAS RECEBE 
NOVO MEMBRO 

O hísforiador e JOlnal~ta 
C'iodofrl"do Tinoco, prf'siden
'" da Acadf'mia Campista de 
l.f'trlll. autor do livro ,, Tida 
de Luis FeUpe Saldanha d a 
Gama e da. monograria. Xilo. 
o Redivivo, assume hoje. a11 
2011 a cadeira n° 38 da. Aca
demia Fluminense de Letra~. 
que tem por patrono Salda
nha da Gama. 

Aberta a solenidade c1e 
pos:.e do novo acadêmico pe
lo presidente d1. A.to"L, 1&Dll.
tro Geraldo Bezerra de Me-
~s. a •cad~mica. Albertina 

Fortüiía fara a apresentação 
de Godofredo Tinoco, que 
dL~cursará. logo a .seguit·. Apos 
a cerimônia haverá um pro
grama mlLsical, a cargo d:~, 

Sra. .:\fércia de Aloan e do 
pi'Ofl"~~or RnfaPt Zambrottl. 

lillllfre-• li•a 11 
8 a.u1 c)IIIDftll• 

A 'o! ile "J'I"'fd'4 * ile ~ R ... .. ~,_ 
- .-sro de ......... de&haa, o ~ • 
~ •"'I 7 7 , OclllillrredD "DDaaD, ... a 1 4 a · 

•. ~ ··7-11 •. AJilllaDle - -·· .... -caa.-. ..... .-...._aa_da_.._..~ ·c;. 
A 1 ' ft_. ........ ~-· ~}. ..-.. - ,. -
~ .......... OM ... B aa .. X .. et ~g?~i·f1=~~~ ..................... ..-.._ 1 ,...,, 

e fad.-.-..;lode~. A ........ ~dD ~ 

~ -- Culglo p8la ......... de Alam; • 2 - ~---
;feWIJI" W ZaJnbroUa 8 8rL .liUas!a dlt .AIIIID.. t 

Qudall ... '1'JDGaD .......... de JO Uma p4tl ....... ._ 
~ kalalbo lendo .. lft)e tal •CJdllde ........ .... 
triDcla JI.Wdr1a p:c:'**la em um. -.:&e wu ..._ ~ ....._ 
- ....... ~. 1llllpatOa AalclaJI!be da ~ :-.... ..--.ma PepD~a • "BIDI!r._ ........, ..._ " X" ... 
In E 11!!1& l"oUUoa e Dlnll&o P6bUeo Olmlr.,J ••1. !._ 
rei~ e ccm+ve• lacl1ddlu .- ftiiNi~ de P . .,..~ 
:reba -e :Da Todor, em ue, a76m de Jmpaewllllã 411 .-.... :& 
...&rrks e ~ !llarapa.. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
COMISSÃO NACIONAL DIE MORAL I! CIVISMO 

Recife Em 12 de novembro de 1975 

Do Representante da CNMC, em Pernambuco 

Ao ! Secret?ria ~eral da c~c 

Assunto Comunicação 

Ten~o a satisfação de coiTunicar ~ue recebi os documentos 

enviados e aos quis verbo dando a devida divulgaçao, inclusive 

a excelente publicação sobre l:oral e Civisn.o do Exno. Sr. Mi

nistro- Presidente Geraldo ~ezerra de Kenezes. 

Aproveito a oportunidade para remeter um editorial do 

JORNAL DO CO}~CIO, de minha eutoria, sobre Política e Civi~mo, 

no qual tentei colocar a educação cívica no enfoque partidário 

como formação de verdadeiros homens públicos. 

Rogo passar às mãos do Exmo. Sr. 11"'inistro-Presidente 

da CN11C o referido editorial 

Atenciosa.mente 

ttLu r~ 
a) - Nilo Pereira 

-------------

3~6- 2J 
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SECRE'TARIA DE ESTAD O DOS NEGÚCIOS DA EDUCAÇÃO E CUI/r.J]RA\ ' 
. . ~ 

OF.307/76 

' ,J 
/ . '/ ,/ • o·-..· 

·' ~;· 
/' c .-.'!' 

f ·~ <)..,.. 

• 

Curitiba,22 de junho de 1976 ... /.()~·- <p 
·'r r• " . I. ~ 

. :, (' 

DA:Coordenação de Educação IIJ.oral e CÍvica do Pa-:r:?-na ./· 1 .. . .. ~. -~' c v 

.. ,· . 
... ' -- ,... . . . 

AO :Exmo. Sr.Pre sidente da Comissão Nac i on8 +,.::··de _r~\)ral 1 e Ci_v::,.ismo 
\. 0 '·. j .' 
~' ::·"·:, .• ·~. .:1 ' ' '• ;-'· 

ASSUNTO:Publicação 28 da COY.OCI- PR '· ~ 

SE~~OR PRESIDENT~: 

~ ~ , , 
.A Coordenaçao de Educaçao Moral e C1.vica do Parana., 

CQ~prindo com seu vasto programa na àrea de Educaç~o Mora~ e CÍvica 
e:: r-ossoE5 tado,fez divulgar excertos da Magistral Conferênci:: nrofe
rida :per Vossa Excelência, por ocasião do encerramento do I7 ·:-"'lcontro 
de Loral e Civis=.o,realizado em Porto Aleere,RS,em dezern.br:) c 76~e 9 

• \ N 
sente - se sum~~ente honrada em poder passar as vossas maos alguns e-
xe~plares da aludida publicaç;o. 

3xRelê:-_c..:.a que 
r:ação ~e nossa 

t cem orgulho que levamos ao conhecimeb.to de Vossa 
foi de.a~3rado gerale muito está contribuindo :para fo_! 
·uve~tude,a mensagem contida nesta publicaç~o. 

Atr2.vés das 59 Inspetàlrias Regionais de ::nsino,_J:fc 
r~cleos Regionais de Ensino(Delegacias),Universidades,Facu~dade~ des
te Est"~o,a neLsagem atingiu a t odos os estabelecimentos de ~nsino dos 
tres niveis no territ- orio paran~e~se. 

. .A co··~TOCI-PR,congratula-se com Vossa Exce ência ao ;:;:e 
mo tem.J;"o agr8dece pela oportu nidade que teve de levar sua palagra dl'3 
f , • • M t t' ~ e e c~v2smo em nosso ~s aao,que es a sempre atento aos granQes accn-
tecioe~tos histÓricos e pronto a cumprir as determinações emanadas 
desta =~:;~g;i.a Co.miss;o Nacional de Moral e Civismo,:pa- a o fortaleci
nen~o moral e cÍvico de nossa Pátriao 

RES·;?~·~tTOSM{ENTE 

-------~~~~=·~~~~~~·· __________ _ 
Pro ·.sebastiao Ferrarini 
P .esidente da COT.JOCI-PR 

o '·. ;-::' o 

.· 
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Publicação N~ 28 

INSTRUMENTOS DE FORMAÇÃO 

E APERFEIÇOAMENTO 

A Secretaria da EducP.ção e da Cultura, através da Coordenação de Educação 
Moral e Cívica do Paraná, em colaboração com o Círculo de Estudos Bandeirantes 
e o Colégio Martinus, faz editar exce,rtos da Magistral Conferência intitulada: 
Educação l\Ioral e Cívka e Estudo de Problemas Brasileiros - Instrwnentos de 
Formação e Aperfeiçoamento -, proferida pelo Ministro Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes, Digníssimo Presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo, por 
ocasião do encerramento do IV Encontro Nacional de Moral e Civismo realizado em 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de 1.• a 06 de dezembro de 1975 . 

"A grande missão da Educação Moral e Cívica é dar consciência à atual 
geração de que não somos wn hiato, wn intervalo. wn parêntesis inexpres
sivo na História do Brasil" . (NEY BRAGA, Ministro da Educação) 



EDUCA:ÇAO MORAL E Ct\'ICA E ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS 
INSTRUMENTOS DE FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO -

"De acordo com o Dec1·eto-lei 869, de 1969, por que se rege a Educação Mo.ral 
e Cívica, ela não é apenas mais uma disciplina curricular do ensino senão, além 
disso, instrumento de formação e aperfeiçoamento da consciência nacional, dirigida 
ao bem comum . Além de ter sido implantada sob· a forma de disciplina obrigatória, 
eleve motivar a tarefa do mestre em ge,ral e, ultrapassando os limites da escola pela 
chamada educação assistemática, alcançar todos os brasileiros . Nobre o seu objetivo. 
Formando bons cidaããos, a partir da juventude e penetrando no mundo adulto, tem 
em vista potencializar a Naç:.ão contra os males da época . 

Tais males, é fato notório deram lugar a conflitos ideológicos profundos, a 
contradições ma.rcantes na esfera da coexistência internacional e a um grau inusitado 
de permissividade moral . Geraram novas modalidades até então insuspeitadas, de 
confronto bélico, das quais a guerra ideológica, revestida de aspectos psicológicos 
e revolucionários, com feição localizada mas efeitos generalizados, constitui hoje o 
exemplo mais ameaçantc . Determinaram, pois igual , vê-se pelos meios de comuni
cação de massa, verdadeiro estado epidêmico de violência e criminalidade . Para 
detê-lo, mostraram-se insuficientes os processos usuais preventivos e repressivos. 
A corrupção. a perversã0 e a subversão, até na rima das palavras, co:rajugam-se num 
mesmo esforço demolidor, dissimulado e público . desafiando a capacidade defen
siva da coletividade. 

Os pensadores em gera' atentam na gravidade da crise pelo fato de considera· 
rem o homem contemporâneo detentor do poder de des~ruição muito maior que o 
de seus antecessores e ?-ss:m decisivo para os destinos da cultura e da própria so
brevivência da espécie . Caracterizou um deles a nossa como "une civilization en 
sursis", isto é, em suspen~o do abismo ou da salvação . Acontece que, pela mesma 
cuusa de desenvolvimento cultural e tecnológico, os fatores positivos da evolução 
têm condições de enfrent:oo,r os negativos. Entretanto é p,reciso pensar como Karl 
Mannheim, há um "desenvolvimento desproporcional das faculdades humanas" . In
fere-se que a "ordem socü>J contemporânea tenderá a entrar em colapso se o con· 
trole social racional e o domínio individual de seus impulsos não se mantiverem 
pelo menos no mesmo ritrr.o de desenvolvimento tecnológico". 

O grave descompasso entre o moral e o ,racional só será desfeito na medida 
em que recuperemos, na palavra daquele filósofo, a nossa Weltans chauung, isto é, 
a cosmovisão de nossos valores fundamentais em busca de solução também fun
damental . 

Nem é outra a influência que a Educação Moral e Cívica pretende exercer vol
tando-se à formação espiritual das gerações, de modo a dar suporte ético à lida 
cquilibradora do poder governamental, sem o que as melhores intenções decepcio
r.am . Sob esse aspecto, julgamos que tem contribuído e I)Ontinuará a contribuir de 
maneira eficaz para um estado sinérgico de defesa da sociedade contra a crise 
social e poJ.ítica e a permi&sividade a que aludimos, abrindo os olhos dos brasilei
ros para as causas e con<>eqüências dessa situação e lhes oferecendo rumo cons
trutivo . 

ESTUDOS DE PROBLEMAS BRASILEIROS 

Já realçamos que a Educação Moral e Cívica, assim denominada no ensino de 
1.• e 2.• graus adquire, nos Cursos Superiores, de graduação e pós-graduação, o 
nome de Estudo de Problemas Brasileiros. Com o título, não se pretendeu estabe
lecer diferença de natureza, mas apenas de métodos de trabalho, a fim de que, nos 
Cursos Superiores, a matéria seja versada com o teor científico das demais e de 
acordo com o grau de cultura predominante no respectivo corpo de estudantes. 



Ficou bem claro no Parecer n .• 94 de 4 de fevereiro de 1971, do Conselho Fe
deral de Educação: A própria denominação da disciplina - ESTUDO DE (e não 
ESTUDO DOS) PROBLEMAS BRASILEIROS - está a ·evidenciar que, de um lado, 
não teve o legislado,r a pretensão de cometer à Escola a tarefa inviável de dar a 
conhecer a seus alunos todos os problemas brasileiros; de outro lado, não foi sua 
;.ntenção compelir o estabelecimento a proporcionar, indistintamente, a todos os es
hJdantes que estiverem matriculados um programa de estudos único e rigidamente 
traçaõ.os . Procurou·se, antes. colocar a juventude unive,rsitária a par dos magnos 
problemas nacionais, tar.to em sua formulação, quanto em sua gama de soluções . 

O legislador - desfaçam-se dúvidas ou notiones falsae - não teve em conta 
apenas o enfoque dos probiemas correspondentes às disciplinas que constem do 
currículo de cada unid<J.de universitária, faculdade ou instituto . A restrição não 
figura na lei nem expliClta. nem implicitam~nte. 

Lembre-se, po,r outra parte, o oportuno reparo do Professor Oscar Tenório, 
Magnífico Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro . São expressões suas: 
"A educação moral e cívica (Problemas Brasileiros no curso superior) integra-se 
m. classifica.ção das ciências sociais . Mas os problemas brasileiros não se circuns· 
crevem a essas ciências. Ab.rangem todas elas" . 

Portanto, não podendo o mestre, sumidade que seja - utiliso-me de frase feita -
"saber tudo de tudo", a ponto de transmudar-se numa enciclopédia viva e atualís
sima, tem o maior relevo, antes constitui imperativo inarredável, dentro de um 
plano seguro, lucidamente coordenado, a convocação de especialistas e autoridades 
para a exposição e debates de problemas c soluções . 

Assim entendida é fácil pe,rceber o alcance e atualização da disciplina, que se 
transforma num forum ou centro de análise de temas brasileiros nacionais e re
gionais, acudindo às novas exigências da Universidade, refletidas nestes grandes tra
ços: "extensão cultural" e "prestação de serviço à comunidade" . 

Contudo, há os que entendem mal os pressupostos legais deste ensino, defasando 
o Estudo de Problemas Brasileiros de seu legítimo significado, pa,ra convertê-lo 
exclusivamente, numa enciclopédia dos problemas nacionais. Restringir-se-ia a co
nhecimentos informativos, d.o conteúdo, aliás, de diferentes áreas - História. Geo
grafia , Economia, Estudos E'ociais em Geral e outras. 

Não sendo esta sua úmca finalidade e ainda que tais conhecimentos constituam 
o veículo do que realmente lhe compete na revelação e exame daqueles problemas, 
lembremos, para dissipa,r dúvidas, o que preceituam o art . 3.•, § 2.•, do Dcreto-lei 
869, de 12 de setembro de 1969 e o art . 6.• do Decreto 68 .065, de 14 de janeiro de 
1971 . 

A respeito, reproduzimus a explicação do parecer n .• 94, de 1971, do Conselho 
Federal de Educação: ''O ensino da disciplina Estudo de Problemas Brasileiros terá 
caráter complementar. Deve entender-se que completará os conhecimentos ·doutri
nários. e consolidará os hábitos e atitudes adquiridos pelo educando no plano da 
Educação Moral e Cívica". 

Na mesma conformidade, exprime-se o insigne Ministro Ney Braga ao aludir 
à Educação Moral e Cívica: "Há uma integridade de princípios que cumpre comu
nicar, continuamente, pelo'3 vários estágios de formação cultural e profissional do 
nosso sistema educativo" . 

Com precisão indispem.li.vel, a palavra a.xiologia foi introduzida em nosso voca
bulário p:ua essa imprescindível definição. A axiologia, . destacamos ponto incontro
verso, é a Teoria dos valores, ou o estudo desses valores em função da indagação 
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INSTRUMENTOS DE FORMA·ÇÃO 

E APERFEIÇOAMENTO 
A Secretaria da EducAção e da Cultura, através da Coordenação de Educação 

Moral e Cívica do Paraná, em colaboração com o Círculo de Estudos Bandeirantes 
e o Colégio Martinus, faz editar exce.rtos da Magistral Conferência intitulada: 
Educação l\loral e Cívka e Estudo de Problemas Brasileiros - Instrumentos de 
Formação e Aperfeiçoamento -, proferida pelo Ministro Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes, Digníssimo Presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo, por 
ocasião do encerramento do IV Encontro Nacional de Moral e Civismo realizado em 
Porto Alegre, Rio Grande d0 Sul, de 1.• a C6 de dezembro de 1975 . 

"A grande missão da Educação Moral e Cívica é dar consciência à atual 
geração de que não somos um hiato, um intervalo,, um parêntesis inexpres
sivo na História do Brasil" . (NEY BRAGA, Ministro da Educação) 



EDUCAÇÃO MORAL E CH;ICA E ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS 
INSTRUMENTOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO -

"De acordo com o Dect·eto-lei 869, de 1969, por que se rege a Educação Mo.ral 
e Cívica, ela não é apenas mais uma disciplina curricular do ensino senão, além 
disso, instrumento de formação e aperfeiçoamento da consciência nacional, dirigida 
ao bem comum. Além de ter sido implantada sob a forma de disciplina obrigatória, 
eleve motivar a tarefa do mestre em ge,ral e, ultrapassando os limites da escola pela 
chamada educação assistemática, alcançar todos os brasileiros. Nobre o seu objetivo. 
Formando bons cidaáãos, a partir da juventude e penetrando no mundo adulto, tem 
em vista potencializar a Na~.ão contra os males da época . 

Tais males, é fato notório deram lugar a conflitos ideológicos profundos, a 
contradições ma,rcantes na esfera da coexistência internacional e a um grau inusitado 
de permissividade moral. Geraram novas modalidades até então insuspeitadas, de 
confronto bélico, das quais a guerra ideológica, revestida de aspectos psicológicos 
e revolucionários, com feição localizada mas efeitos generalizados, constitui hoje o 
exemplo mais ameaçante . Determinaram, pois iguai, vê-se pelos meios de comuni
cação de massa, verdadeiro estado epidêmico de violência e criminalidade. Para 
detê-lo, mostraram-se insuficientes os processos usuais preventivos e repressivos . 
A corrupção. a perversã0 e a subversão, até na rima das palavras, CO];ljugam-se num 
mesmo esforço demolidor, dissimulado e público. desafiando a capacidade defen
siva da coletividade . 

Os pensadores em gera' atentam na gravidade da crise pelo fato de considera
rem o homem contemporâneo detentor do poder de dest,ruição muito maior que o 
de seus antecessores e ?.ss:m decisivo para os destinos da cultura e da própria so
brevivência da espécie . Caracterizou um deles a nossa como "une civilization en 
sursis", isto é, em suspen~o do abismo ou da salvação. Acontece que, pela mesma 
cnusa de desenvolvimento cultural e tecnológico, os fatores positivos da evolução 
têm condições de enfrent:o>.r os negativos . Entretanto é p,reciso pensar como Karl 
Mannheim, há um "desenvolvimento desproporcional das faculdades humanas". In
fere-se que a "ordem soci[;i contemporânea tenderá a entrar em colapso se o con
trole social racional e o domínio individual de seus impulsos não se mantiverem 
pelo menos no mesmo ritrr>o de desenvolvimento tecnológico" . 

O grave descompasso entre o moral e o ,racional só será desfeito na medida 
em que recuperemos, na palavra daquele filósofo, a nossa Weltans chauung, isto é, 
a cosmovisão de nossos valores fundamentais em busca de solução também fun
damental . 

Nem é outra a influência que a Educação Moral e Cívica pretende exercer vol
tando-se à formação espiritual das gerações, de modo a dar suporte ético à lida 
cquilibradora do poder governamental, sem o que as melhores intenções decepcio
r.am. Sob esse aspecto, ju!gamos que tem contribuído e I)Ontinuará a contribuir de 
maneira eficaz para um e::=tado sinérgico de defesa da sociedade contra a crise 
social e política e a permissividade a que aludimos, abrindo os olhos dos brasilei
ros para as causas e con~eqüências dessa situação e lhes oferecendo rumo cons
trutivo . 

ESTUDOS DE PROBLEMAS BRASILEIROS 

Já .realçamos que a Educação Moral e Cívica, assim denominada no ensino de 
1.0 e 2.0 graus adquire, nos Cursos Superiores, de graduação e pós-graduação, o 
nome de Estudo de Problemas Brasileiros. Com o título, não se pretendeu estabe
lecer diferença de natureza, mas apenas de métodos de trabalho, a \fim de que, nos 
Cursos Superiores, a maté,ria seja versada çom o teor cientifico das demais e de 
acordo com o grau de cul~ura predominante no respectivo corpo de estudantes . 





principal - o que é valo,. e qual a sua fonte - e dos seus dados suplementares 
incluídas a polaridade, a vrdem ou hie,rarquia dos valores e sua aplicação aos di
ferentes problemas exis~enciais . 

Os propugnadores üa Educação Moral e Cívica, por força do próprio nome e 
constar do diploma legal que a introduziu nos quadros do ensino e da respectiva 
exposição de motivos imprimem-lhe sentido axiológico, ponto focalizado pelo douto 
colega, Professor A,rthur Machado Pauperio, em trabalho precioso . Essa diretriz é 
predominante na Comissão Nacional de Moral e Civismo, a que no momento pre
sidimos e integrada por respeitáveis figuras do nosso mundo cultural e docente, 
órgão ao qual a lei atribuiu a missão de implantar e manter, com eficácia necessária 
a nova disciplina e a doutrina em que se fundamenta . 

Em última análise o objetivo da Educação Moral e Cívica não se exclue em 
transmiti,r conhecimento~> cc.m caráter instrutivo: tem sua tarefa sentido essencial 
de formação, com vistas a dignidade do brasileiro, homem e cidadão, compenetra
dos dos mais altos valores existenciais . No tocante a Estudo de Problemas Brasi· 
leiros, ocorre o mesmo, embora sob prisma metodológico diverso o que não dis
pensa atenção especial à dupla finalidade consignada no art . 2.0 do Decreto n .• 68.065, 
de 1971 . As exigências decc.rrentes do nível do aluno e p,resumível amadurecimento 
mental e moral podem ser superadas inclusive pela motivação que professores e 
conferencistas emprestarem aos temas desenvolvidos e ao interesse que lhes consi
gam despertar, enfrentando os problemas brasileiros, de modo a acentuar-lhes a 
signüicação em face do de.se.nvolvimento nacional em seus aspectos social, político 
ou econômico, não só do plano fático e contingente, mas especulativo e ético, de 
tal modo as disciplinas ,respectivas, a História, a Ciência Econômica a Ciência Po· 
lítica, a Sociologia, a Filosofia etc., se prestam a esse tratamento especüico pela 
interpretação dos juízos da realidade e dos juizos de valor 

ORGANIZAÇÃO SOCIAl. E POLíTICA BRASILEIRA 

Para atender à Lei de Diretrizes e Bases que recomendava o ensino de ClVlsmo 
nos Cursos Médios, a disciplina OSPB, isto é, Organização Social e Política Brasi
leira, foi instituída por at0 ministerial, homologa';ório de p,ronunciamento do Con
selho Federal de Educação . A despeito de intenções mais profundas e em virtude 
<ia própria nat.ureza. a refletir-se desde logo no título e na área restrita a que se 
destinou, a OSPB não correspondeu aos objetivos para que apa,rentemente fora 
criada . Limitou-se ao aspecto informativo de nossa estnttura social e política, como 
se fora uma lição de ciênc1as sociais aplicadas, o que repercutiu nos programas, nos 
compêndios e na própria conduta pedagógica . A criação, em 1969 da nova disci
plina Educação Moral e Cívica, teve em vista preencher a lacuna e amplia,r o campo 
de ação visado. Conservou-se, porém, a OSPB, vinculada conforme o preceito le
gal, à Educação Moral e C;~vica e à doutrina esposada . 

Isto posto, justüica·se que o Egrégio Conselho Federal de Educação. em Reso
lução de 9 de agosto d•zstP. ano, louvado pela Comissão Nacional de Moral e Ci
vismo, e com o placet do M:inistro de Estado, haja concedido aos professores Licen
ciados em Educação M,>raJ e Cívica o direito de regis1;ro em Organização Social e 
Politica Brasileira, nas escc.las de 1.' e 2." graus". 

LEMA DO COLÉGIO MARTINUS: 

"Ensina. a criança no caminho em que deve andar, e até quando 
envelhecer nl'ío se desviará dele" . (Prov. 22 .€) 

Esta publicação da COMOCI-PR contou com a colaboração do 
Colégio Martinus - Curitiba. 
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Numeração e denominação das Cadeiras,e COl4POSit~O em 31 de 
ma.il'Ço de 1~6: 

1 -ALBERTO DE OLIVEIRA- Baul de Oliveira Rodrigues,fundador~ 

Z. ..-Bo LOPES ..,. Lair t-loraes,eleito na vaga aberta pelo faleci .... 
mento de Mo oe Toledo Piza,fundador~ 

3 -AlBERTO TORRES .... Ruy Buarque de Wazareth., :tundaélo;r- .. 
I 

Li -CASJll!RO DE AURl~U _.,. Eé.1110 Rodrigues 1:utt.2rbaeh,.eleito,pG:l 

morte de José Pinto maz~eth~fm1dador. 

5 ~UCLID&S DA Ctm&A - Horacio Pacheco, rundaàoro 

6 ~AGOIDES VARELLA - Dulcydides de Toledo Piza 1 fundad~r~ 

1 -zoslf LO P.ATR<lC!WIO ., .. Lu.!z .Antonio Pimentel,l!.!! ocuparàte~~'.e:l~· 
to a 4 C.e outUo1•o de 1973., 

8 -LOPES mo'do - Lealciino Soares de Alcântara, . f'tmdadors 

9 Q<oLUC IO DE DiiDOl'fÇA ..,. Bl"igido Tinoco, fUYJJlado~ ... 

10 ·OSCAR DE MACEDO SOARES - Guaracy de Albuquer·que Souto l\Uayot, ~ 

f'uncladoro 

11 -ANTONIO PARREIRAS - Albe~tina Fortuba Barros,eleita a b de 
outubro de 1973,em _eubst1 tuição ao fu.ndad:ll" f'.a""" 

lee1'!9 ,Jefferson de .&.v·ila e 

l2 ""'RAUL POHP.ltiA .,.. Abeylal>d Pereira Gomes,eleito a h-l0-'73~pot· 
transf'er~ncia de Rubens F!tlcão pr~ra & Cudei;ra. ' :r:J 

50 (AGRIPINO GRIICO). 

13 -JoiO CAETBO - 'f e. g a 

!4-i!LVA 3ARtiR - macar1o Picançc1 fundadoro 

15 -ALCINLO GU.:U~AB.ARA - Heitor Luiz do Amaral Gu.?gel,i'undador~ 

16 -JOSlf GERA~O BEZEHRA tE ME:NEZES - Geraldo l~ontedon.i.c Bêz~t> ~ -- --.. -=- --====-
!"a de J«enezes, fundador() 



- IO · ,- ranc1sco 4 1 ,tundac!oz. 

9 - AZEVI!tO CRm .. :lilton lhmeo Lou:teiro,cleito a 2.7-2.-75,s.u 
cedendo n Francisco Pim(nte11fundnãor alccidao 

20 - CARDOSO FONTES - Sylvio Lugo1tundndor. 

21 • SILY A SAA'Tl'OS (lO titulrtr tAr:Í .... io lbrt1ns1t 2Çt. 

. - s . 

Robert.o Santos; 3Q, Araujo Junior) 

tr. I t.CEH.Dtl. 

de Luce da .• 

23 - SEintA CAMPOS - .Agnuldo Senna Crunpos1 sucedendo n Arthur . t 
nes da S:U.va ,1 o ti tuln..r (~ão fundador) o 

Z4 .. P.lDRE JULIO CARlA -Dom Antonio de Almeida Moraes Junio~~ 
sucedendo a ltonsenhor João de Barros Ueh&. (lQ "· 

tulor,não Zundador)o 

25 - JOAQUD4 MANUEL V; .MACEDO ... Antonio Augusto de Siqueira s ·. 
cedendo a Luiz Palmier Q. 9 ti tulnr ,nüo fundado;).., 

Z6 ..,. LUIZ PISTJ.RINI ... Duyl ae Almeida (l& tUNlur, nüo f'unciadtl } 

2.7 a CARLOS r~E LACI:.ltDA - V A G Ao 

28 ""' LUIZ MtlRA~ - I 1elio 'Nogueira., :funda, d1go,l9 titulat"t)nüo 
dndor.., 

29 u.. PEtRO LUIZ ?EHEIRJ~ r,E SCU~.A .... · Juvenille Pcrcirn,clE::i:"' 
27 ...Z-'75,suced€udo u Brasil dos Reis 1":? ti tu.1 ·. , 
nt.o f'una uõor) o 

_ l 

30 ... SALl ADO'R tE lvtEIH,Qf\ÇA .. ~ oB" asconcellos ':ro.rres i _.-...--..,;;.~ 

31 B:BLISAR.lO L!-! SOID:'.A - l~vict• Plueo •, fundador o 

3Z .,. CSCBIO DUQUE ESTRADA - Ar1no de Souza I'4attos, fund~-.doz·3 

33 "" DOH1Cl.J D GJ'..M&.. ... Hnrio '8~-..t~e to França suceoendo a L . I . 
LELA., fWJdadoru Jo~lei to a 4-lo-73 ... 



!J4 • JOAQUD NORBERTO -Alberto F~~ !orres, fundador. 

35 - !EIXEIRA DJ; MELLO - Henrique Glor5.a de Serpa Pint o ~suee ... 
d~t.io ao 1 O titular ,t-!onsenhor J .,C ode t4cllo Lu13 .. 

36 - GOMES FILUO (primitivamcnte,MIGUEL LEl,ZOS) - llnria da Con
ce:J.çflo Pir es de Mello Nt liANITA - c•leito. o. l.t-lo-73,~ 
mo 1~ t.i tulttr. 
I 

?)[ .... tmCIO DA PAIXKO - rlat ot11• JJ:"!.te1.rs ele:tto a c rJ 

t.j. tular o 

38 .... RAUL liE LEON'I - Vera de V1ves,sucedendo a Ronato üe La<.B. 3 
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SAVIO COMPARA MARIO DE 
ANDRADE A CONSTELAÇ-O 

"Ao contrário do que se lê no livro imortal a 
Ursa Maior não é Macunaíma; a Ursa Maior, com to
das as suas estrelas, é Mário de Andrade" - foi um 
trecho da conferência pronunciada pelo Acadêmico 
Sávio Soares de Souza, sob o título "Mário de An
drade e o Modernismo, na Academia· Fluminense de 
Letras, em comemoração ao cinqüentenário da Se
mana de Arte Moderna. 

Abrindo a concorrida sessão, 
o Presidente da Casa, Sr. Ge-

,,!a!do e_e~erra de _Meneze,:l._enal
teceu o significado das come· 
morações da Semana de 1922 e 
a figura de Mário de Andrade, 
apresentando a seguir o confe
rencista e analisando suas ali· 
vtdades ltlerárias. 

VIVA A ACADEMIA 

Geral da Justiça, pelo procura• 
dor Ferdinando Vasconcelo! 
Peixoto, a Associação do Minis
tério Público Fluminense, pelo 
procurador Nicanor Médici FI!· 
cher, o Instituto dos Advogados 
Fluminenses, per seu presiden
te Dr. Frederico Bittencourt, o 
Sr. Secretário da. Agricultura, 

1>11lo l.r. Almanlr Grego, o 
Magnlfil:o Reitor da UFF e o 
Instituto de Letras, pela prot• 
Ceies~~ ~outlnho Robert, o Co
ronei,Comàndante do 30 Regi
mento da Infantaria, a Acade
mia Valenciana, por seu presi
den AntOnio Siqueira, e a 
.t.cad,!flia Petropolltana p e 1 a 
poetil, Mariná Moraes Sar
.,...i· . 

Abiindo a sessio, o presl
dent!l' Geraldo Bezerr 
..WO"Aii"-'UJuS ena tecer a signtfi
cação das comemorações da 
Semana de 1922 e a figura de 
Mário de Andrade, fez a apre-

~~~do cont.er~::=;àííf 
lt~ as atJyii:l,a~lL.illJU_i, 
~ 

O acadêmico Sávio Soares 
de Sousa iniciou seu aplaudido 
discurso com estas palavras: 
"Não vou dizer morra a Acade
rnia! Não me chamo Graça Ara· 
nha e não estamos no ano 
de 1924. Pobre de mim, sou 
um modesto escrevinhador. e. 
ademais, vivemos o ano trPpl
dante de 1972. Direi viva a 
Academia! qwe, diante da irre
cusávei realidade histórica, re
conhecendo as salutares Influ
ências, no campo literário, do 
Movimento Modernista. delibe
rou festejar, com esta sessão 
es.pecial, o cinqüentenário da 
Semana de Arte Moderna, mar
co Inicial de tantas e tão pro
fundas transformações em nos
sos hábitos literários, políticos 
e sociais". Falou, em seguida, 
sobre o Manifesto Futurista de 
Marinettl e da Introdução das 
novas Idéias, no Brasil, em 
1912, por Oswald de Andrade. 

~F~"'1 ..... ~, F?Y, 
~'1-/8}~9~2 

VIDA E OBRA 

Referiu-se, ainda, às exposl· 
ções de Segall e Anita Malfatti, 
como antecedentes da famosa 
Semana, e aos artigos de Mário 
de Andrade, de ataque aos me
dalhões literários da época: 
Bilac, Raimundo e outros. Co
mentou, depois, os aconteci· 
mentos da Semana de Arte Mo
derna, realizada em fevereiro de 
1922, inclusive o programa de 
cada uma das reuniões no Tea
tro Municipal de São Paulo. 
~J108 refU111lr as caracterlstlcas 
do MevlmlllltD. Mod.mt•ta ei'Jt 
suas diversa!li faseS: o conferen
cista estud~, sucintamente. a 

obra de ~-

Pediu permissão, ao concluir. 
para retificar o último capitulo 
de "Macunalma", dIz e n do· 
"Não, Senhoras e Senhores, ao 
contrário do que se lê no livro 
lrljorfal, a Ursa Maior não é Ma
cunalma. A Ursa Maior, com 
todas as suas estrelas, é Mário 
de Andrade, poeta, contista, ro
mancista, critico, ensalsta mu
sicólogo pesquisador de folclo
re, ele, sim, faiscante constela-
ção de nosso universo lltera
rlo". 

O orador foi longamente 
a p I a u d f d o pela assistência, 
c o n s t i t u r d a de magistrados, 
membros do Ministério Público 
" da Assistência JudlcllÚia, uni
versitários, professores, advoga
dos e outras figuras represen
tativas da sociedade niteroiense. 

PRESENÇA 

Na solenidade fizeram-se re
presentar o Sr. Governador do 
Estado, pelo Dr. Paulo Brill , a 
Assembléia Legislativa, oelo 
Deputado José Abreu, o Presi
dente do Tribunal de Justiça, 
p•elo Desembargador. Abeylard 
Pereira Gomes, o Conselho Es
tadual de Cultura, por seu pre
sidente prol. Paulo de Almeida 
Campos e pelos conselheiro• 
José Naegele e Edmo Rodri
gues Lutterbach, o Procurador-





Moral e Cívica comete os erros 
que eluninaram outras matérias 

Seis anos ~ 4e se tomar 
matéria obrs:· atóiia em todos os 
níveis de e a Educação Mo-

, ral e Cívica não conseguiu 
livrar-se dos riacos que eondena· 
ram o velho ensino de LatJm, re
pleto de declinações decoradas, e 
a velha Matemática das fórmulas 
intoleráveis. 

Segundo o Ministro Nei Bra· 
ga, "cabe ao professor de Educa· 
ção Moral e Cívica ineutir no edu· 
cando uma visão elara e objetiva 
da nossa realidade, despertando 
nele a vontade de participar e in· 
fluir pu:a o seu eonstan1e aprimo
ramento". No entanto, é raro, no 
atual ~uadro de professores, en· 
eontrar-se um porta-~ que reú· 
na e o n d i ç õ e s de satisfazer os 
anseios ministeriais. 

Crise estudantil 

o ex-Ministro da Educação e CUl
tura, Senador Tarso Dutra, que teve 
"o privilégio de promover o estudo da 
Educação Moral e Civica, o seu amplo 
debate e a sua adoção pelo Decre
to-Lei 869H, não concorda com múltaa 
opiniões segundo a.s quata a criação da 
disçipllna foi motivada por uma criSe 
està.dantil que ameaçava por o pala 
em dtsponibllldade inatitucional. 

- Na época - diZ o Senador -
os estudantes movimentavam-se pam 
conseguir vagu nu untversldaclel e 
tato é 

-o. ~r e os -alunos, pará o bQm 
m~cpmento da matéria. "Está haven
do llliÜ& compreeensão do aluno com 
~ aoa objetivos do Estudo de 
Problelilaa Brasileiros, ao contrário do 
que bavia hi poucos anos, quando a 
cUsctpJJna era encarada·como uma im
poslçio", afirma o General. 

O profe~õ~'M)t" 

seu aeis anos d~ existência, _ 
U._çla Moral e Civica não está 

Mlucioruu- o seu talvez maior 
nJ"jrMíafta!. o magistério, que, encarre
gae ... ~le ter o principal agente da dis-

ainda não conseguiu com
Pl"'~te·Ja, O professor Tarcisio Padi-
U:~rt:=~es~ta:: alienação dos pro-f1 a maneira um tan-

que foi criada a Edu
caç.l«t1_.or81 e Civica. 

!Delável que a urgência com 
foi Implantada, sem prévio 

.- ........ nacional, parece ter 
llldo Alec1sivam.en1~ para as no
AJIII.cii&GI~ que ela vem encon-

••convicção doutrinai" para que ele 
transmita o oonteúdo da disciplina. 
SeJWldo ele, esta convicção "não é fá
cil de assegurar ante as crise de valo
res ·em que vivemos." 

- Inicialmente - disse o presi
dente da Comissão Nacional de Moral 
e ·Civlsmo- acredito ter havido algu
ma tolerancia na observação dessa 
exigência. Confiava-se, sem dúvida, no 
senso de responsab1Udade das admi
nistrações escolares, mas é claro que 
nem sempre o melhor foi conseguido. 

- Em princípio - acrescenta o 
Sr Bezerra de Meneses - o Ministério 
da Educação de"veria promover exa
mes de suficiência, com o objetivo de 
selecionar o professorado. Como provi
dência decisiva, porém, mandou· que 
os professores de Educação Moral e 
Civica no ensino pritnário tivessem o 
curso regular de formação e, para o 
ensino médio e superior, prescreveu 
que se habilitassem em cursos especí
ficos, a serem criados no sistema uni
versitário e de escolas Isoladas. 

o Senador .Jarbas Passarlnh&, fa-
. !ando sobre o papel do professor de 

Educação Moral e Civica, disse que 
enquanto foi Ministro não admitiu a 
neutralldade entre a democracia e o 
totalitarismo. "Ele tinha que defender 
a democracia", disse e Senador, e pa
ra tanto seria necessário, segundo ele, 
uma coordenação doutrinária de am
bito nacional, além de um curso espe
cifico para os doutrinadores. 

- Há dota extremost que é neces
sário evitar - disse o-Sr Tarcisio Pa
dilha: o dos que se valem da dlscipll
na para conduzir a mocidade à po
sição lconaclasta da contestação; e o 
outro, COMtltuido dos que engrossa.ql, 

filê1raa tnQtêD.ttcas daaout~ 

]oiíD Inócio Padilha 

atual dos acontecimentos e de tudo 
aquilo que reclama o. heroismo cons
tante do trabalho e o valor perm,a.
nente do patriotismo." 

-A grande missão da Educação 
Moral e Civica - disse o Ministro -
é dar consciência à atual geração de 
que não somos um hiato, um interva
lo, um parênteses inexpreasivo na His
tória do Brasil. 

Estado Novo 

Ministro da Educação durante a 
vigência do Estado Novo, o Senador 
Gustavo C&panema lembra que, ~
quela época, a Educação Moral e Civi
ca era, exclusivamente, uma prática 
educativa, onde o aluno era olu1pdo 
a ter, no colégio, uma vida permanen
te de exercicios que ~vam D aprt,. 
moramento de virtudes tivi-
cas. ' 

- Havi& eD88oiol duramt. • ano 
inteiro para aqueles . desflles monu
mentais da Semaaa da Pávr& - Jem .. 
bra o Senador. 

Os Sra Jarbas PassarJnhe • '111*· 
sio Padilha são da opinião de que o 
longo hiato nas atividades de Bdu
cação Moral e Civica no pais, de 1946 
até 1969, foi causado pelo falo de os 
educadores terem uma Imagem da 
matéria como .. inatrumento da. dita- . 1 

dura.·· 
o professor Tarcislo PadJ1ha dJI 

qu~ "sem esta disciplina, e ao abor 
dos meios de comunicação, que se ex-
pandiam vez mais, a Juven&ude 
ficoU eduCac1oDaJa e 

dtveu~Y correntes 



do, ha'rta • 
200 mtl Jl{Unero de Yapl UI 11Dl• 
versidddea: de 180 mn para 380 mll. 

Pe.ra o também ez-MlDJstro da 
Educação, senador .Jarbas Pauarlnho, 
e para o proteasor Tarclslo Padllha. 
do Conselho Federal de llduoaçio, a 
razão da crl~io da c:UaclpHna nio foi 
outra aenio a ete"escêncla politlca 
que tomava conta da classe estudelitll 
de todo o mundo, a pa.rt1r de maio de 
1988. 

o Senador .Jarbas Paaiarinho, ci· 
tando várias vezes o tranc61.JuJel Jfo
nerot, autm de Demanller l'UDh'enl
té, acha que, há seJa anoa, a Bdacaç68 
Moral e Civtc& foi "UJJla tentaUVa de 
resposta à perra revoluctàDárla mar
ztsa....,tn.._": 

c~ e amoraL 
8epDdo o JJrotesaar T&!CfsJo Pa

dllba, "a crlee de 1968 tornou e'fl .. 
deJ\te ct11t aliam& coisa aerta ~ 
ria para que a juventude Dio se en
tregasse a .uma .mera. aflrmaçio pes
soal mediante a contestaçio. Bábltoa 
e atitudes ~avam se estabelecido& 
e o Governo necessitava assumir uma 
participaçio consciente e responsável 
na comunidade." 

Problemas brasileiros 

Outro que não desvineula a Edu
~ Moral e CiVica de seu conteúdo 
11:ário é o presidente da eo.._ 

Nacional ele Moral e Ol~ 
Br Geraldo Montedõnlo Bezerra de 
Meneses. Ele acha gue a dlsclpllna Es
tudo de Problemas Brasileiros - no
me que recebe a Educação Mor e Ci· 
Vica ao ser Dlinistrada em nive aupe
rlor - não deve ser tomada apenas 
tomo uma tntormação da rea11dacle 
brastJ.eira. 

.Jarbas Passarinho 
um erro o estabeleci

da Educação Moral e 
quadro de professores 
nem de compreender 
nem ele ser prepara

Em consequência, 
p:~~:::~ de militares 
• "Não haven-

est.11LnCIIO as universida
de saneamento, foi 

da Escola Bu
.~ Estado Maior 

Os eunieulos 

- No primeiro grau, a matéria 
seria ministrada através de histórias 
em quadrinhflS, onde as crianças co
nheceriam heróis nacionais que sofre
ram dificuldades na vida. Mostrar a 
história. de Machado de Assis, que, 
apesar de enfrentar inúmeras dificul-

-dades, conseguiu ser o maior escritor 
do pais, certamente iilflueneiará a 

· criança, principalmente a pobre e 
pouco prtvileglada. Essas crianças pre-

• cisa.m saber que, a.o contrário do Du
que de Caxias, o General Osório come
çou sua carreira militar como um sim
ples soldado raso. Aparentemente ele 
não teria nenhuma chance de progre
dir. 

O aluno - disse - aprenderia, no 
segundo grau, a formar uma consciên
cia critica, depois de ter, no curso do 
primeiro grau, formado uma consciên
cia civtca. O terceiro grau se caracte
rizaria pela formação de uma cons
ciência critica e analitica, onde o es
tudante conheceria a realidade brasi
leira e proJetaria 8lJ&8 vta.b111dades tu
turaa. 

Ta.rclalo Padllha. 

~~:~C!~~~~~!!~~ maa d.e 
espirltuala e 

Referindo-se l"Hr& ~de 
homem brasileiro", o Senador Tafto 
Dutra admite oa "defeitos": 

- Alpna alunos eonsideram-Je, 
nos diversos graus de ensino, um tan
to alienados dos objetivos do novo 
proee6so educativo. Há :professores 
que, por sua. vez, também não se 1~ 
tificam integralmente com os fins da 
formação de moral e civismo. 

No entanto, apesar doa defeitos, 
a Educação Moral e Civtca nio' deft
ria, como queria, por exemplo, • Sena
dor Jarbas Passarinho, deiXar de aer 
estabelecida naquele momento, póJa 
"não será válido fnsistlr-se em que a 
ma.téria não deveria ser instituida .no 
Brasil sob o pretexto de que noaa 
arma.dlll'll edncacleotlll deiXaria deu
tar tot&tmente preparada pu~ rece
bê-la." 

As orige-ns 

Muitos atribuem a presaa da 
eJal1zação da maWrta .. 
Moacir 






