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HI JIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTUR/' 

COHISSPO NPCIONP.L DE 110RP.L E CI VISr O 

PtRECER N9 19, DE 17 DE !1AIO DE 1972 

!provado por unanimidade em Reunião 

Plenária da mesma d~ta ( ta 396~) 

Ementa - Nem todos os pronunciamentos 

da Comissâo racional de tbral e Civis

mo dependem de aprovação ministerial, 

mas unica~ente aqueles que ~ Decreto

Lei n9 869 , de g_ de setembro de 1 969 

e o Decreto n9 68.065 , de 14 de janei

ro de 1971, que o ree:ula.mentou, tive

ram ~ cuidade de especificar . 

Data venia , e sem nenhum desrespeito ao e~inente Titular da 

Pasta da Educação e Cultura, por quem ~uaràamos o maior apreço , 

temos por inaceitável, mais que isto, inconcebível, a tese radi

calíssica , ainda que sustentada bonae fidei , de que .. todos os a

tos da CN.r1C dependem de homolor;ação ministerial ·· . 

A tais extremos, não pode ser conduzido o intérprete , 

mando- se , exclusivamente , numa ezer;ese isolada e iló~ica do 

dispõe o art. 69 do Decreto-Lei n9 869, de 12 de setembro de 

f ir

que 

1969, 

O fundamento é inconsistente. Texto e contexto devem 

nizar- se numa interpenetração s i stemática, a fim de que 

:·guardadas as formalidades todas da Lei ··. como ensinam os 

Vem de lonfe a lição de que a intelirência a atribuir a u~ 

harmo

sejam 

doutos 

pre-

ceito resulta de sua incorporação ao todo. ~ o ne smo que dizer : 

as leis não são interpret adas isoladamente . Interpret are lege le

gibus est _ optimus. 

As derrais normas do De creto·- Lei n 9 869, condicionam o enten 

dir.1ento do art. 59 ~ refletindo -- lhe o espírito e a finalidade. 

Não discutamos . Os Órgãos que integram o t ~inistério da Edu

cação e Cultura, os normativos inclusive, estão subordinados di

retamente ao Titular de sta Pasta, e não de outra .. Quid inde? l1as, 

tal subordinação sujeita- se a prescrições lerais · não há preval~ 

cer conceito estranho, sem gravíssimas consequências e distorções 
comprometedoras . Pe s ipso loquitur . 

O fato não ocorre apenas em relação ao tt~inistério da Educação 

e Cultura ) porém aos outros t1inistérios. 
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No do Trabalho e Previdência Socicl, verbi eratia, o Conselho 

Nacional de Previdência, Órgão jurisdicional, está sujeito ao Hi

nistério do T~abalho, e daí não se infere, de modo algum~ que to

dos os atos do Colegiado dependam de homologação ou aprovação mi-· 

nisterial. 

Seria facílimo trazer à colação um sem número de exemplos.Ba~ 

ta-nos a amostra, quanto aos setores estranhos ao f-1'E C. 

Tornemos~ como se impõe, aos sítios educacionais. 

Quem dirá que todos os atos do Conselho Federal de Educação, 

do Conselho Federal de Cultura e da Comissão _.racional de t1oral e 

Civismo dependam do placet pretendido ? 

~par de ilegal, a tese redundaria e~ tutela vexatória, intei 

ramente incompatível com as finalidades precípuas e él.l tos objeti·· 

vos legais que ditaram a criação daqueles Órgãos. 

não vislumbramos como se possa apadroc.r a pretensão de subme

ter todos os atos (todos os atos, veja~ se bem) da CNilC à homolog~ 

ção ministerial , invocando o art. 81 , I, da EMenda Constitucional 

n9 1, de 17 de outubro de 1969~ que não traz à controvérsia nenhum 

subsÍdio, nem modesto, mem de monta . P lei maior não foi preteri 

da. E não estamos em fase de disposição constituciona l self acting 

ou self executing . 

Prevalecente , que fosse, a arrumentação ad terrorem, ru1r1am, 

irremediavelmente irritas , - todas as l e is que estabelecem quais 

quer restrições, por mais FÍnimas, por mais úteis, por mais jus

tas , por mais construtivas, à ação direta dos t1inistros de Estado , 

transformando- os , desen~anadamente , e~ árbitros absolutos~ sem 

quaisquer limites de ordem legal na via administrat iva . 

Afirmemos serenamente ~ ew voz baixa (cuanto .ás em voz baja se 

habla~ mayor claridad- diz o provérbio es anhol) : A tese propos t a 

do poder irrestrito dos tinistros de Estado na seara adrn.inistra 

tiva e hierárquica não a fina con os princípios constitucionais vi 

gentes. Fere o nosso sistema de governo . 

iião é apenas de raspão ~ue o perecer da ilustrada Consultoria 

Jurídica do l1EC atinge a Comissão Hacional de t· oral e Civis o. Sa 

code -- lhe os alicerces. E o mesmo ocorre relativamente ao Conselho 

federal de Educação e ao Conselho Federal de Cultura, bastando aten 

tar na sua conclusão restritiva, ou melhor, aniquiladorél. 

bem : !: os Órgãos colegiados, por mais ilustres que s e jam 2 sao 

tituídos de competência privativa:· (s ic). 

Em seguida, acrescenta o ilustre prolator do parecer : 

'eja-se 

des -

··o Po-



3. 
der Hierárquico do Hinistro de Estado é a_ue dá força e eficácia a 

determinados pronunciamentos das autoridades que lhe estão vincu

ladas ;·. Exatamente isso. Sendo a determinados, deixa de ser a to

dos os atos. Daí, não há fugir .• 

Senão, consideremos. 

O Decreto- Lei n9 869, que criou a CNMC, fixou-lhe a compe

tência no art. 69, determinando caber-lhe , especial~ente , entre 

outras atribuições, :;assessorar o t1inistro de Estado na aprovaçao 

dos livros didáticos ;· (letra e). 

Portanto, - é um dos casos determinados~ - a C ~l!C nao pode 

aprovar livros didáticos. Limita-se a submeter o seu pronunciamen 

to ~ aprovaçao do Ministro de Estado. 

Outro exemplo, não menos a elucidativo. As instruções neces-

sárias~ concessão da Cruz térito da Educação Moral e CÍvica se-

r~o propostas pela CNMC ao 

são , baixá- las, conforme o 

do Decreto - Lei 869/69. 

a quem cabe, e não ~ Comis 

no parágrafo único do art. 89 

Há wais. O Projeto de nerulamentação do referido Decreto- Lei 

foi elaborado pela CNHC e encaminhado ao Presidente da República 

por intermédio do t1inistro da Educação e Cultura, em atendimento a 

preceito legal consubstanciado no art. 79 do Decreto - Lei n9 869. 

Obviamente, não poderia a Comissão encaminhar o Projeto diretamen

te ao Presidente da RepÚblica, embora, ··ex-vl legis ,. , incumbida de 

elaborá- lo. 

Prossigamos. O diplorn.a que estabelece a competência da CNMC 

declara, expressamente, no parárrafo único do art . 69, tal qual 

;·p,s der;).ais atribuições da CNt1C, bep; como os recursos e meios ne

cessários, em pessoal e material, serão objeto da regulamentação 

deste Decreto - Lei -- . 

Vê-se que o lerislador, eJTl terlT'os expressos e inequívocos 

deleeou ao Executivo, através do Regulamento do Diploma legal, a 

fixação das ··- demais atribuições da CNHC:' Importa dizer, reveste

se de força de lei o que a respeito dispuzer o Decreto respectivo. 

tm face do mencionado parárrafo único do art. 69 do Decreto-

Lei n9 869 , impõe-se a verificação do ~ue estatui o Decreto n9 

68.065 , de 14 de janeiro de 1971, que o reeulamentou. 

Ho art. 10, defin3m-se as atribuições da CNJ1C. 

Reitera- se a exieência da aprovação pelo ~linistro dos li-

vros didáticos do ponto de vista de ~oral e civismo (letra d). 

Va i além o art. 13, letra f. etermina - novo e significat~ 
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vo exemplo - que él. CNt· C organize e submeta à aprovaçao do f1inistro 

da Educação e Cultura as Instruções para exame de livros didáticos , 

do ponto de vista de moral e civis~o. 

.. 
a 

sub-

Insiste-s~ na exirência de- que as instruções necessárias 

con~essão da Cruz do Hérito da Educ~ção r1oral e Cívica, sejam ..:!-----
metidas ao t!inistro , a quem cabe conferir a distinção aludida . 

o que dispõe o § 19 ~o art. jg. 

Outra inovação, no Decreto regulament r, quânto à exigência 

de beneplácito ministerial. Exige-se que o Regimento Interno da 

CNMC, por ela elaborado, seja submetido ao nihil obstat do l1inis

tro (t,rt. 13, letra a). · 

Há uma razão ponderável. Na forma do art. 29 do Decreto n9 

68.065, de 14 de janeiro de 1971, o Pegimento Interno da CNl1C dis

porá sobre a lotação do seu pessoal. 

Por outro lado, determina o Regulamento nao a aprovaçao ml 

nisterial , mas a comunicação ao Pinistro da Educação e Cultura 

:·para as providências cabíveis .. , das infracôes a que se refere a 

alínea d do art. 13. 

fÍ está . Ã luz dos prepeitos legais e regulament ares citados, 

que o intérprete não pode relegar, é que deve ser entendido o que 

dispõem os parágr fos 19 e 29 do Decreto n9 68.065. De onde se de

duz que não são todos os pronunciamentos da cm~c que dependem de 

aprovaçao do Hinistro, e si1:1. unicarn.ente aqueles que a Lei e o Re

gulamento tiveram o cuidade de especificar, e foram apontados nes

te parecer. 

Em face do exposto , há equívoco ) e grande equívoco, ao afir

mar-se que a tese por que pugna a C me - contrária à exigência da 

aprovação de todos os seus pronunciamentos pelo Ministro de Estado

seja :'perfilada com pretenso apoio no art. 13 do Decreto regula

mentar·· . ~ Co issão não sustentou , nem sustentaria absurdo deste 

porte. 

Limi tou·-se a CNI1C, isto sim, apoiada no 21rt. 3 3, dentro de 

suas a tribuições específicas, a baixa r diretrizes fixando as fina

lidades e encargos dos Centros Cívicos Escol21res e as prescri~ões 

necessárias ao seu funcionamento e . todas as unidades da Federação. 

Competência que é sua, exclusivamente sua, nos ter~os peremptórios 

do art. 33 , conjugado com o disposto no art . 10 do De creto-Le i 869 . 

Em verdade, no caso das diretrizes dos Centros Cívicos, nao 

há exieência , nem do Decreto-· Lei n? 869, nem do _ egulaiJ1ento respe c
tivo, que sejam t ais diretrizes aprovadas pelo r· inistro de Estado . 

O regulame nto é claríssimo , t e r minante, ao receituar no art. 33, 
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ipsis li tteris et virgulis : :· A C H C baixará diretrizes fixando 

finalidades e encargos do CCE e CSC, beM como as prescrições 

5 • 
as 

ne-

cessârias ao seu funcionamento em todas as unidades da Federação'·. 

Nada mais. 

Esclarecida eM todos os seus ângulos, a Matéria nao se pre~ 

te a controvérsia · não oferece o seu sabor. 

Em suma : Lei e .er;ulamento são precisos ao especificarem, um 

por um, os pronunciamentos da C. H C que dependem de aprovação do 

tfinistro da Educação e Cultura. 

Somente naqueles casos, expressamente previstos, discrimina

dos, e não em todos, _é que a aprovaçao se impõe. 

Se todo e qualquer ato da CNYC dependesse da eprovaçao ml

nisterial , como se pretende, o lerislador não desceria a especi

ficações , como desceu. Fere o princí io de hermenêutica , enuncia 

do, repetidamente , pela doutrina , doctores certant, atribuir-se 

ao lerislador a inserção no diploma lefal de prescrições inócuas , 

a pretexto de antinomia inexistente . Se prescrições foram estabe

lecidas , é porque têm significação, e não podem ser eliminadas 

por interpretações apressadas. 

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1972 

(a) Geraldo J ~ontedônio Bezerra de l1enezes 

Relator. 
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COMISS~O NA CIONA L PE MOPAL E CIVISMO 

O 6 . n q 3 O 2 I 7 O C I! ~~c 20 de outub~o de 1970 

A-6.6: Fo~maç.ão r.e P~one.6.6Ô~e.6 e Otúenta.éoJte.-6 de 
Educação o~at e cZv~ca . 

,. 

1. Ap~az-m e ~emet12.1t a II,Ex ~, com ba..!Je no cU.6po.6to n.o.6 altt.49, 
Lêtlt~ b do altt. 6q , a~. 7q e .!Je.U-6 pa~ãg~a6o.6 JÇ e. 29, e aAt. 
109 do Vec.~eto-Le~ n.9 ~69, ~e. 12.9. 7969 , a P~opo.6ta da Com~-6-!Jão 
fi auo n.a.t r e M oJto..i e c~ V~.6 mo, (tYJ~O vacl (t n.a-6 .6 UCl.6 ~eun.-i.õ e.-6 pienâ-
lt-i.a-6 r.e 12, 14 e 79 ée outub~o c.o~~en.te, palta a oltmaç.ão ée p~o
fie.6.6Ô~e.6 e o~~en.tado~e.6 ~a é~.!Jc-i.pi-i.n.~ Eé ucaç.ão ! alta~ c CZv-i.c a . 

2. Vep~e.!Jen;t([n.do a P~opo.6ta em caMct c.o f.n. bo~aç.ã.o -i.n-i.c-i.at , a.
aua.~da. a. Co rtl-i..6.6ã.o lla. c~onaR cl.e H o~a.i e ·Ci.v-i..!Jmo a..6 .!Joii_u.to.ç.Õe.-6 
dê~.>~.>e. Co ic.n.éo Coieg~a0o pa~a c.ont-i.n.u a~ a p!te..6ta~ co iab o~aç.ão no 
exame do a-6-!Jun.to. 

3. Te.n clo em v-i..!Jto. que o 1J'2.c.lte;to-L c.-i. men.c-i.on.ac'o no -i.te.m 1 dê-6-
te ofJZc.-i.o ent~ou em v~go~ em 75.9.7969 e que , c.on.!Je.qtie.n.t c.me. n..te., 
c:t fJoltmaç.ão ele. p~ofJe.!JI.>Ô~e.-6 de v eltâ. .te.n -i.nZc.-i.o no p~Õx-i.mo ano leti
vo , como já e.!Jtá. .!Je.nd.o c.or-i.t acl o , aR-i. á-6, em ri~6e.Jtente.6 en.t-i.dade-6 
educ.ac-i.on.a.-i.~.> , peço v ênia pa~a a~-i.~ma.~ ~o -i.iu~.>t~e Plte.-6-i.den.te, co
m o o 6 a.ç. o } a n. e c '-?..6 .6 -i. éa.cl c. cl.e. Ult[l e. n. c-i. a n. a-6 me c'~ cla.-6 n. e.c.e-6 .6 ã~-i. a-6 a 
Jte.fie.~-i.da fJo~maç.ão. 

4. In.~o~mo , outlto-6-!Jim , a !I,Ex~ oue. e>' .. e.r'l pf all. rlc.. P~opo.6ta ane
xada e.!Jta .!Jenc'o ~e.r~~ e.ti. r'o ao r=xmn S!t. 11irú.!Jtlto ria F.d.uc.aç.ão e. Cui
tulta. , o. queM a Com-i..!J~.>ã.o fla c.-i.on n.P r'.e /AoJtaf. c. C-i.vi.Mno ê. di.~etame.n.
te. .6ubo!tdi.n.C'cla, no-6 tê.l1rn0.6 elo a~t. sq ~o r'ipfoma R.e(lal iâ. c.~t ario. 

f·'a opolttun.i.éade,. ar.Jte.~.>e.n.to a r'.E xC: n~o.te~to-6 de. mui..ta c.R..e 
vada con.-6-i. d e.~aç~o. 

Ge.n. Noac.Z~ t~aujo Lore-6 

P!te.~.>-i.den..te. da rN/ C 
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MINISTEPIO PA EVUC C~O E CULTURA 

COM ISS~O f.JI>.CIOMAL PE !WP,1 L E CIVIS !O 

FOP.HAÇÃO VE PPOFESSD RES E r/lliENTA'DORES 

PE 

EDUC AÇÃO MOPAL E C!VICA 

( /Ut.t . 7 Q e. § § 1 Q e. 7. C! do -n e. c.- L e..i 8 6 9 I 6 9 l 

PPOPOST />. PA CN ~ C 

1. Le.g.i~ f.ação Bá~.ic.a 

2. N.Zve..e. P~.imã~.io 

~. M.Zve..e. ·lê.d.io 

4 . f!Zv e..P.. Supe!U.o~ 

Ou.tubJt.o de 1970 

~~; . . 
- r 
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MINISTtRIO VA EVUCAÇÃO E CULTURA 
COMISSÃO NACIONAL VE ~ORAL E CIVISMO 

FORMAÇÃO VE PROFESSORES E ORIENTAVORES VE EVUCAÇÃ~ 
MORAL E CTVICA 

P!topMta. 

1 - LEGISLACÃO BÁSICA 

a.. Vo V~cJt~to-L~i ng 869, d~ 72.9. 7969 (Educação MoJta.l ~ CZvi
ca.) : 

- "AJtt. 7CJ. A 6oJtma.çã.o d~ p!to6~~~ÔJt~~ ~ o!ti~nta.doJt~~ da. di! 
cipl.i.na. " Educa.ç.ã.o MoJta.l ~ CZvica." 6a.Jt-~~-ã ~m nZv~l un.<.
v~~itã!tio1 ~ pa.Jta. o en~.<.no pJtimâ!tio, no~ cuJt~o~ noJtma..<.é. 

§ 1g. Compet-<-Jtã a.o Con~~lho F~d~Jta.l ~ a.o~ Con~~lho~ E! 
ta.dua..<.~ d~ Educa.ç.ã.o a.dota.Jt ~ m~d.<.da.~ n~c~~~áJti~ ã 6oJtm~ 
ç.ão de qu~ tJta.ta. ~~te a.Jttigo. 

§ 2q, Ao~ C~ntJto~ R~g.<.ona..<.~ de PÕ~-GJta.dua.ç.ão .<.ncumbiJtá 
o p!t~pa.Jto d~ p!to6~~~ÔJt~~ d~~ha. á~t~a. 1 ~m cuJtho~ de m~htJta.

do . 
rr 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• 

- "AJtt. 4g. o~ cuJt!tZculo~ ~ p!togJta.ma.h bá.h.<.cah I pa.Jta. Oh di6~ 

Jt~nte~ cuJt~oh ~ ã.~t~~ ri~ enhúto 1 com a..6 Jt~~p~ct.<.va.h meto
doloR-<-a.~, heJtã.o ~la.bo~ta.doh p~lo Con~~lho F~d~~ta.l de Educo. 
ç.ão, com a. cofa.boJtaç.ão do ÕJt~ão d~ qu~ tJta.ta o A~tt. sq, e 

a.p~tovado.õ pelo M.<.ni~t.Jto cfa. Educaç.ão ~ CultuJta.". (0 Õ~tgão 

m~ncio na.cfo ~ o. Comihh ã.o Macio na.l de M o!ta.l e Civillmo) . 

- "A ~tt. 6g. CabeJtã. , ehpec.<.a.lmente, ~ CNMC: 

......................................................... 
b) co labo~ta.Jt com o Con.õ~lho Fed~Jtal de Educacã.o, na e

la.b oJta.ç.ão de cUJt~tZculo~ e pito g~tamM d~ E duca.ç.ão Mo !tal e 

cZv.<.ca." . 
oi ........................ ................................. 

b. Va. L~.<. ng 4 024 , de 20.12.60 (Quanto ã 6o~tma.çã.o de p!toóeh.õ~ 

Jte.õ de nZvel p!timâ!tio}: 

- "AJtt. 52. O ~nhino no!tma.l tem po!t 6im a 6 o~tmaç.ão de p!to-
6e~~Ôite.õ, olt.<.entadolteh, hupe!tviho!te~ e admin.<.htJtadolte-6 e~ 

cola!te~ de~ tina.do~ a. o en.õino p!t-i..mã.~tio, ~ a.o d~.õ envo .t vim~E. 

to doh conhecimentoh têcn-i..coh Jtelat-i..voh ã educaç.ã.o da in-
6 ânua.." 

- "Au. 53. A 6oJtmaç.ã.o cfe éocenteh pa.Jta o en.6ino 
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a) em e.~coia no~mai de g~au g1na~1ai no mXn1mo de. 
qua:t1r.o ~é.~e.~ anual~ onde. a.ié.m rf.a~ d1~c1pUnM ob~1-

ga:tõ~1a.6 do cu~.6o .6e.cundã.~o g1na.61ai .6e.~ã. m1n1.6:t~a

da p~e.pa~ação pe.dagôg1ca : 

b) em e..6coia no~mai de. g~au coie.g1ai, de. :t~ê-6 ~é. 

~1e.~ anua~, no mXn1mo, em p~o.6.6e.gu1me.n:to ao ... (ve 
:ta do) g~a.u g1na.61a.i ~ '1 

- '
1 A ti. 54. A.6 e.6 cola..6 no~ma1.6 de g~a.u g1na..61a.i e.xpe.
d1~ão o diploma de. ~e.ge.n:te. de. e.n.61no p~1mã.~1o e a~ 

de g~a.u cole.g1a.i o de. p~o 6e.6.6 o~ p~1mâ.~o. 11 

c. Va Le.1 nQ 5 540, de. 28.71.68 (Qua.n:to a. 6o~a.ção de 
p~o6e.~~o~ de nXvei mé.d1o): 

- "A~:t. 30. A 6o~ma.ção de p~o6e.~~ô~e.~ pa.~a. o e.n~1no 

de. .6e.gundo g~au, rf.e. d1.6c1pl1na..6 ge.~a.1.6 ou :té.cn~

ca.-6, bem como o p~e.pa.~o de. e..6pe.c1a.l1~:ta..6 de.~tina 

do.6 a.o :t~a.balho de. pla.ne.ja.me.n:to, .6upe.~v1~ão,a.dm1n1! 

:t~a.ção, 1n~pe.ção e o~1e.n:tação no âmb1:to de. e.6eola.6 
e .61.6:te.ma..6 e.~cola~e..6, 6a.~-.6e-ã em nXvef ~upe.~o~. 

§ 1Q. A 6o~mação do~ p~o6e.~~ô~e.~ e e.~pe.c1a.l1! 

:ta.~ p~e.v1~:to.6 ne.~:te. ~~:tiro ~e.al1za.~-~e.-ã. em un1ve.~

~1da.de~, me.d1a.n:te a. coope.~ação dM un1da.de..6 ~e.~pon

.6âve.1~ pe.R..o.6 e..6:tudo~ 1nc.tuXdo.6 no~ eu~úculo.6 do~ 

cuM o~ ~e.~pe.c:t1vo~. 

a.~:t1go 

pode.~ã. conce.n:t~a.~-~e. em um ~õ e.~:ta.be.le.c1me.n:to de. e.n 
~1no 1~oia.do ou ~e.~ui:ta.~ da. coope.~a.ção de. vâ~o~,de. 

vendo, na. ~e.gunda. h1pÕ:te..6e., obedece~ à coo~de.na.ção 

que. a.~.6 e.g u~e a. unidade. do~ e~ :tudo~, na. 6o~ma. ~e.g1-

me.n:tal. 11 

d. Va. Le.1 nQ 5 539, de. 28.11.68 (Qua.n:to ã 6o~ma.ção de 
p~o6e.~~ô~e.~ de. nXve.R.. .6upe.~o~): 

11 A~:t. 6Q. Pa.~a. in~ c~1ç(i.o na~ a.:t1vúfa.de.~ do e.n~1no 

~upe.~o~, .6e.~ão a.dm1:t1do~ a.ux1l1a.~e..6 e.m ca~ã.:te~ p~o 

ba.:tõ~io, ~uje.1:to.6 à le.g1~la.ção :t~a.ba.ih1.6:ta, a.:te.nd1-
da.6 a.~ cond1ç.Õe..6 ptte..6 c~1:ta.~ no~ e.~:ta.:tu:to~ e tte.g1me.~ 

:to~. 

§ 1Q. A adm1~.6ão de. a.ux1R..1a.~ de. e.n~1no .6Õme.n:te. 
pode.~ã. ~e.ea.1~ e.m gtta.~ua.rlo de. cu~~o de. nXve.l .6upe.~1-
ott. 
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§ 2Q. A ar~~J~ão ~e~á e~etuada pelo p~ato de do~~ ano~, 

que pode~ã ~e~ ~enovarlo. 

§ 3Q. No p~azo mâx~mo re quat~o ano~, o auxii~a~ de en
~ino deve~á obte~ ~é~~&i~ado de d~~ovação em tuh~o de 
~Ô~-gnaéua~ão, ~em o ~ue o ~eu eontnato nãó pode~á ~e~ ~e
no v a do. " 

- " A~t. 10Q. O p~ov~mento de ~a~go de p~o 0 e~~o~-utuf..a~ .õe~ã 
fie~to m~d~ante ~on~u~o púbf..~~o de tituf..o~ e p~ova~, a que 

pode~ão ~on~o~~e~ p~ofie.õ~Ô~e.6 - adjunto~, do~ente~ -~v~e~ 

ou pe~~oa.6 de af..ta qua~6i~ação cientZni~a, a JU~zo do ~o

tegiado un~ve~~itã~io ~ompetente, pef..o voto de 2/3 de 

-óeu~ memb~o~. 

Pa~âg~afio úni~o. A~ unive~~~rade~ e o.6 e~tabef..e~~mento~ 

i~of..ado~ di-ó~~pf..ina~ão o ~oneu~o ~eóe~ido ne~te a~ugo, 

a.t~ibu~ndo vaio~ p~eponr'e~a.nte a.o '; c..u~~~c..uf..um v~ta.ell e ao 

teo~ c..~entZó~c..o do~ t~abaf..ho.õ do~ c..and~dato~ ~nte~e~-óa

do~. 11 

e. Vo Vec..~eto-Le~ nQ 465, ée 11.2.69 (Quanto a óo~mação de p~~ 
óe~-óô~e.~ de n.Zvef.. ~upeuo~): 

-
11 A~t. 2C!. Ca~go cl.e p~oóe~.6o~ a-6-ó~tente ~e~ã. p~ov~d.o me-

d~ante ~onc..u~.6o de p~ova.6 e t.Ztuf..o~, abe.~to a. g~a.duado-6 

no -óeto~ c..o~~e~ponde.nte de. e-6tudo.6, que hajam c..onc..f..~do 

c..u~o-6 de. e..6peeiaf..~zação ou ape~óe~çoamento, c..on~t~tu~ndo 

t.Ztuf..o~ p~e.óe~enei~~ o dipf..oma de. me~t~e e o e~tãgio p~~ 

batõ~~o c..omo auxif..~a.~ de en.6~no. 

zo, não ~upe~~o~ a ~ei~ ano-6, a pa~t~~ do quaf.. .6e. 

do~ c..a.nd~da.to-6 a.o c..a.~po de. p~oóe.-6-óo~ a~-6~-ótente o 
obtido em eu~-6 o e~e.de.nc..~a.do." 

exigi~á 

tZtuf..o 

- A~t. 39 . O c..a.~RO de. p~o6e..6.6o~ adjunto -óe~á p~o v~do median-
te. c..onc..u~~o de. tZtuf..o~, a que. poé.e.~ão c..and~data~--óe o~ 

p~oóe.6~Ô~e-6 a.6-6~-6te.nte~, ra.nd.o--óe. p~eóe.~ênc..~a, em ~gua.f..da

de. de. c..ond~çÕe-6, ao~ que. po.6.6u~~e.m o d~pf..oma de. doutoft ob
t~do em c..u~-óo c..fte.r'e.nc..~a.ro. 

§ 19. O e~tatuto ou ~ea~me.nto ó~xa.~ã. o pftazo a pa~-

ti~ do qua.f.. -óe. exigi~ã. do-6 c..a.ndida.to-6 a.o c..a.~go de. p~oóe-6-

-óo~ adjunto o titulo de douto~ obt~do e.m c..uft-óo ~~e.de.neiado. 

§ 29. O pftoóe.6-6o~ a-ó~i~tente. que. obt~ve~ o tZtuf..o de 
douto~, e.m c..u~~o e~e.reneiado, ~eftá a.utomàtic..amente equipa

~a.do ã c..ond~ção de. p~one-ó~o~ adjunto, ~ec..e.be.ndo gfta.Uó~c..a-



ç.ao c.oJur.e..6 ponr'e.nte. ã. 
ç.Õe..6 nunc.-<.ona-<..6' até 
c.túado. :· 
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d-<.6e.~e.nç.a e.~t~e. ~ éua.6 .6-<.tua 

que. haja v~a ou novo c.a~~o 

- •= A~t. 4Q. O tZtuR.o de. me..6t~e. ou ·ctouto~, e.m c.uMo 

c.~e.de.nc.~ado, a.6.6e.gu~a d~~e.~to ã ~n.6c.~~ç.ão pa~a p~~ 
v~me.nto de. quaR.que.~ c.a~go ou 6unç.ão na c.a~~e.~~a do 
mag~.6:té~o. · 

- r=t-.u. 5Q. O tZtu.to de. douto~, obt~r!.o e.m c.u~.6o c.~e 

de.nc.~ado, a.6.6e.gu~a d~~e.~to à ~n~c.~ç.ão pa~a pnov~

me.nto ée. qua'-que.~ c.a~90 ou nunç.ão na c.an~e.~~a 0.o 

ma.g~.6 tê~ o. " 

-
11 /1 nt. 1 O q . 1.6 a~:t~ 9 o .6 2 9 , 3 Q e l 7 , da L e.~ 11 q 5 5 3 9 , 

de 27 ~e. nove.wb~o de. 1968, pa.6.6am a v~go~a.~ c.om a 
.6e.g~nte. ~e.daç.ão: 

A~t. 29. O pe..6.6oa.R. ~oc.e.nte. de. nZve.R. hupe.IÚo~ 

c.ompne.nde. Oh p~o e..6.65ne.6 ~nte.g~ante..6 da c.a~ne.~na 

do magL6:têtúo e o.6 auxLU.a.~e-6 re. Pvt.6~no. 

Panâanaáo Ü.n~c.o. 0.6 p~o6e..6.6Ô~e..6 .6e.não adm~.t~do-6 

.6 e.g.un~o o ne.gúne. j u~c:i c.o r o E-6 tatuto do tl ag~.6tê:

~~o Supe.túon ou .6e.9un0o a Le.g~J.Jiaç.ão do tnabaR.ho 
e o.6 a.uuR.~ane..6 de e.n.6~no pe..ia .te.g~-6 .eaç.ã.o do tna
b a.tho. 

Ant. 3Q. 0.6 c.a~go.6 e 6unç.Õe..6 de. c.o.nne.~~a. do ma.-

9 ~.6 tê~~ o ab~an [! e.m a.6 .6 e.g ~ nt M . c. R. M .6 e.6 : 

I - p~o n e.6 .6 o~ t~tu-C.an _; 

II - pnofie..6.6o~ a~jun:to · 

111 - p~oóe..6.6o~ a.6.6~.6te.n:te. • 
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••• 

A«. 779. O ~oc.e.n:te. ac'm~túlo e.n de.cüc.a.ç.ão e.xc. .E.!!:_ 
.6~va. ou e.m hona.6 .6e.mana~.6 c'e. ;tnabo . .f.ho que. e.xc.e.d.c.m 
à-6 do ne.g~n e cf. e. m e.no~ dunaç.ão, 11 (/_não j U.6 a uma. gnE:_ 
:t~ ~c.aç.ão c.a.Rc.u.E.ada. em ba.6 e..6 a .6 e.~e.m e . .tdabe..tec.~drt.6 
pon de.c.~e.;to. 

Pa~ãgnaóo Ü.n~c.o. t g~a.;t~~~c.a~ão a que. .6e. ne.6e.ne. 
ê.6;t e. ~nt~go deve.~~ ~nc.onpo~a.~-.6e. ã apo.6e.ntaéo~~a, 
- -a naza.o rle. um v~n:te. e c.~nc.o (7/25) avo.6 po~ ano ée. 
.6 e~v~ç.o no 1tegú;1 e. i' 

Ó· Ve.c.ne.:to n9 63.343, de. JO. 10.1968 (In.6;t~:tu~ç.ão de. Ce.n 
t.no.6 Re.g~on~.6 de. PÕ.6-G~a.duaç.ão). 

9· Ve.c.~e.:to n9 67.350, de. 6. 7n.1970 (Imp.tanta.ç.ão re. Ce.n
:t~o.6 Pe.gion~.6 de. PÕ.6-G~a.dua.ç.ão) : 



5 
G~aduaç~o, de Me~t~arlo e nouto~ado, che~enc.iado~ 

pelo Con~e.fho Fe.é.e.~al ~e Erlucação, 6uncionan~o co

o~re.na0a e o~g ânicame.nte., e co~~e.~ponrle.nro a r.e.te.~ 

mina. ~ a ~e.giã.o do P crL6. 1
: 

- " A~t. 3Q. 0-6 Cent~o~ ~e.pionai~ de Pô~-G~aduaçã.o v!:_ 

~am a p~omove.~ a implantação J.>i4temática da po~-

g~aduaç~o, evitando a di~pe.~~~o de. ~e.cu~o4 huma-

no4 e mate.~ai~, e .te.~ão o~ ~e.guinte.4 objetivo~ 

bMico4 ~ 

1 - Fo~ma~ e ape.~6e.içoa~ pe~~oal do cente. pa~a o 

en~ino ~upe.~io~ ~ 
, 

................................................... 
- "A~t. 1 O Q. S e~~o c~ado.6 inicialmente 5 (cinco) Cen 

tJr..o-6 Ve.giona.i~ ~e Põ~-GJr..ar:luaçã.o coJr..Jr..e.~ponde.nte.-6 à-6 
~e.giõ e.6 Jotie- N o~de.~ te. , C e.ntJr..o - L e.~ te., Ce.ntJr..o- O e.~ te., 

Sul e o E-6 ta do de. São Pau.lo. 

Pa~Õ.gJr..a6o único. O~ Ce.ntJr..o-6 ~e qu.e. tJr..at~ ê~te. ~~ 

tigo te.~ã.o polt .6e.é.e. , ~e.~pe.ctivame.nte., o. llnive~i~o. 

de. F e. .e.Jr..a.f de. Pe.Jr..nambu.co ~ <l UniveJt~idar!.e. Fe.é.e.Jr..af 

do P.io de. J ane.iJr..o , a Uni v "-"-~ié.ar'e. Fe.re.Jr..al ~e ~ linM 

Ge.Jr..ai-6 , cr. Unive.Jr...6idade. Fe.r~e.~ai do Pio GJr..and.e. éo 

Su.l e. a. Univ e.~.6 i~ a.é.e. Fe.de.Jta.~ ~e. São Pnu.lo. 1 

h. PaJr..e.ce.~ nQ 977/65 do CFE ( ne.6inição do.6 cu.Jr..Jo.6 é.e. 

pô~- g~a.r:lu.a.ção l . 

i. PaJr..e.ce.Jr.. nQ 77 I 69 do CFE I No~mM de. c~e.de.ncia.me.nto é.e. 

cu.Jt-6 o.6 e pÕ-6- g ~adu.a.ção) • 

j. n p~e.6c~çõe.~ .6Ôb~e. Cu.Jt!Ucu.lo~ e PJr..ogJr..ctmM Bâ.~ico~ p~ 

Jr..a o~ tJtê.~ n.Zve.i~ do En~ino '" , a.p1r..ovac'o~ pelo ExmQ SJr...Mini~ 

tJr..o da Educação e Cu.ftu.~a, em 7~.3. 1970 IV.O. éa União de. 

23.3.1970). 

2 - NTVEL PP1.4Ã 10 

a. A hcr..bi.titaçã.o cl.e. pJr..o6e.~~ÔJr..e..6 re. Erlu.c.açfí.o HoJr..a. i e cZ
vic.a pa.Jta o n.Zve.f p~mâ.Jr..io ~e.Jtâ 6e.ita naJr..a. qu.e. a ni.6c.ipii

na .6e.ja mini.6tJta.cfa c.u.mu...e.a.tivarl e. nte. c.on1 a-6 ée.ma.i~, na. Jr..e.a.

liza.çã.o da. e.du.c.aç.ã.o inte.gJr..aP.. ro o . .e.u.no > ct.tJta.vé-6 rle.: 

- c.u.Jt-6 o-6 de. óoJr..ma.ç.ã.o , na.-6 E-6 c.o .ia.-6 lo~mcú-6 ou. -6imila.
Jr..e..6 ,· 

- cu.~ o-6 de ape.ll.6e.iç.oame.Jtto, a. .6 e.Jte.m mini-ó.tJta.do-6 ã 

maioJt pa.Jr..te. po-6.6Zve.l dol> pJto óe-6-6 ÔJr..e-6 em e.xe.Jr..c.1.uo. 
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b. Em a.mb o4 o4 c.u.Jt4 o4 4 e.Jr.ào e.4 tu.da.da.4 a.-6 4 e.g uütte.-6 di.-6-

c. i p ..e. in. a.-6 : 

I - Edu.c.a.ç.ão HoJta.R. e. CZvi.c.a. 

II - 0Jtga.n.i.za.ç.ão Soc.i.a...e. e. Po..e.Zti.ca. BJta.-6i..ie.i.Jta. 

III - E.te.me.nto-6 de. P-6i.c.o.togi.a. Edu.c.a.c.i.ona...e. 

IV - Vi.dátic.a. E-6pe.c.i.a...e. e. Edu.c.a.ç.ão ft oJta..i e. Ci.vZc.a. . 

3 - .JTVE L MtVI O 

A óoJtma.ç.ão de. pJto6e.-6.6ÔJte.4 d e. Edu.c.a.ç.ão ~~ oJta..i e. CI.vi.c.a. PE: 

Jta. ~hhe. n.Zve.l he.Jtâ Jte.a..ti.za.da.: 

e.m c.u.Jt4o-6 de. gJta.0.u.a.ç.ão de. n.Zve...e. uni.ve.Jthi.tãlti.o, que ~ 

bJta.nge.Jtão, a.pÔ4 o CuJt.6o B~ic.o de. áJtea-6 de. Edu.c.a.ç.ão 

e. a.6in.6, a..6 di4c.ipUn.a.-6 heguinte.4: 

I - Fu.nda.men.to4 Fi..io4 Õóic.o4 da. Edu.c.aç.ã.o MoJta..i I /1-

xi.o.togia. e Epi.4te.mo.tori.a.) 

II - Hi.6tÔJti a. rla.4 VoutJtin(7.4 MoJtcti4 !Evo.tu.ç.ão rl.o 

c.ompoJtta.men.to moJta.R.. e c.Z vi. c. o na.-6 d.ive.M a..6 c.i.vi. 

Uza.ç.Õe..6 ; JteUpi.o4ida.rle c.omo cUmen.6ão ·na.tu.Jtct.i 

do homem ; 4e..ie.ç.ão rlo4 va.lÔJte..6 axi.o.tôpic.o.6 e. 

4ua. i.mpoJttân.c.ia pa.Jta. a. óoJtma.ç.ão o c.a.JtâteJt) 

III - Hi.4tÕJtia. e. PeJt.ópec.tiva da Cu..ttu.Jta. BJta.4i.le.iJta. 

F o Jtm ação 6i.io.6 õ 6-i. c. o- 4 õ c.i. o- c.u...e.t u.Jtct.i b Jta.-6 i.te.i.Jta.) 

IV - E.6tudo de PJtobie.ma..6 BJta.4i.ie.i.Jto.6 

V - P4ic.o.topi.a. Educ.a.c.iona...e. 

VI - Vidátic.a. E4pe.c.ia..t e. Metodo.tonia. do En.4ino da 

Edu.c.a.ç.ão MoJtal e. CZvi.c.a.. 

em c.u.Jt.6o.6 de pltepa.Jta.ç.ão pa.Jta o e.xa.me. de 4u6i.c.i.~nc.i. a, 

veJt4a.ndo .6Ôh.Jte o c.onteú..rlo rlo-6 11 Cu.JtJt1c.u..io.6 e. PJtopJta

ma..6 Bá..ói.c.o-6 ·1 pa.Jta. o e.nhino mécf--i..o, de. que tJtata. a. f!..c. -

tJta j do i..tem 1 do pJte.4e.n.te. éoc.u.me.n.to, a.c.Jte..6 c.i.do é.e 
11 fi o ç Õ e..6 de Vi dáti. c. a. G eJta..i 11 e. 1 Vi é.âti. c. a. E.ó pe. c.i. a. R. é e. 

Edu.c.ttç.ã. o HoJta.i e Civi.c.a." . 

4 - NTVEL SUPERIOR 

a.. O phe.pa.Jto ~e pJto6e..6.6oJt de. " E4tudo rle. PJtoble.ma..6 8Jti-

.ói.le.i.Jto.6 11 r..e.ve.Jtá ga.Jta.nti.Jt-.ihe. c.on.rl..i.ç.Õe.h pa.Jta. a. v..i..6ão ..i.ncU. -~

pe.Má.ve.R. a.o exame. da. Jte.a.Udade nac.iona.R., de.ntJto da.4 bahe..6 

6ilo~>oó..i.c.o-c.on.6titu.c...i.on.a.Ló c!.a doutJtina de Ec!uc.aç.ão 1-io Jta. f.. e. 

Civi.c.a.. 
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b. No.6 Jte..6pe.c.t..i.voJ.J c.uMol.l de pÔ.6-gttaduaç.ã.o õe.ttã.o e..&tudada11 

aõ d..i.õ c...i.pUno.õ 6 e.g u..i.nte.õ : 

r - 1 Fun~ame.ntoõ F..i.lo.6Ón..i.c.o6 da E~uc.ação t otta! e. CZv..i.-

c.a" {Ax..i.olog..i.o. e. Ep..i.õte.molo p..i.a) 

rr - ;, H..i.õt.Õit..i.a. da.õ Vou.tJt..i.na-6 Motta..i.-6 I (Evolução do c.ompO!!; 

ta.me.nto motta..t e. c.:tv..i.c.o ra.J.J d..i.ve.ttl.laõ c...i.v..i.Uzaç.Õe.õ ; tt~ 

l....i. f1 ..i.0.6..i.éade. c.omo clime.rr.-6 ão rr.atuttal rl.o home.m .~ l.l e.le.ç.ã.o 

do.6 vaJ!.ôtte.õ axiotõpic.ol.l e. .6ua ..i.mpotttâ.nc.ia. pa.l!..a a 

fiottmaçã.o do c.attâ.te.tt 

rii - 11 Pttoble.nta.6 do Co.mro P.6ic.o.6J.Joc.iC'l" {A.6pe.c.to.6 e.õp..i.Jt..i.

tua..i.J.J, antttopolôp..i.c.o-6 e J.Joc.iotócic.o.õ) 

IV 

v 

- f.ntttopolo[!ia e nr_Uniêw 

- Motta! e. Civi.õ mo 

- S o c...i.olo r ..i. a, L'JL a.rr.a. e r utta.l e S o c...i.olo 9irt E cl u.c.a c.io-

nal 

- PJ.Jic.olo g..i.a Educ.ac.iorr.al 

- H..i..6t.Ó!tia da. Cul tutta ~Jto~ile...i.tta. 

- 11 Pttoble.ma..6 do Campo PoP..Zt..i.c.o" (F o nte.-6 do d..i.tte.ito 

oltga.n..i.z a.ção po l Zt..i.c.o.) 

- Te.olt..i.a PolZt..i.c.a 

e. 

- PoR.Zt..i.c.a e. Pode.tt f! a.c...i.ona...i.J.J (E.6tttu.tutta do Pode.tt no 

Btta.6..i.l Conte.mnottâ.ne.o) 

- EJ.Jt.Jtututta-6 J.Joc.ia...i.J.J c.onte.mpottâ.ne.a.L> {Ve.6e..6a. do P!tin

c.Zp..i.o rle.moc.ttâtic.o) 

- E.6 turf o.6 C omunitâtt..i. o-6 

- , Se.['ultança. .' . c.ionaJ (Ne.c.e.6.6..i.drtcle. patta o de. J.Je.nvol 

vimen~o ..i.rr.te.ptta.R. - eõpitt..i.tua.l, motta.l e .6Ôc...i.o-e.c.o
rr.Ô m..i. c.o- ela. .~r ação) 

- /1. rnóottmaçã.o 

PolZt..i.c.a ..i.nte.ttno.c.ionai , a.me.tt..i.c.ana e. mundial. 

- "Pttoh.te.ma..6 do C lTmr.>o UiU:taJt" 

Sohe.~a.nia , in:te.gttidade. e. un..i.rlade. nac...i.ona..i..6 

- ~.6 Fâttça..õ Attmara.-6 e. o E ~ FA (Se.guttança inte.Jtna 

e.x:te.ttna. ~e.óe.L>lT te.Jtlt..i.:tolt..i.o.t) 

- O Se.ttv..i.ç.o ,1UU:taJr. e. a mobi.t..i.zação 

e. 

- 1.6 pe.c.to-6 da Gue.tt!ta r o nte.m pottânea. /t. Gue.Jtlta Pe.volu 
c...i.onã!t..i.a 

- O pttob 1e.ra. da Gue.Jtlta e. da. Pa z. 

VI "PJto h.te.m M elo Camp o Ec.onômic.c," IPou:tlt..i.nal.l Ec.onôm..i.c.a-6 
e. Fottmaçã.o Ec.onôm..i.c.a Btta.6iie...i.tta ) 

- In.t~tor.ução à Econom~ a 

- E.6.tttu.:tu!tal.l e.c.onôm..i.c.a.J.J c.on:te.mpottâ.ne.M 

- Ve.õe.nvo.tv..i.me.rr.:to ..i.n:te.gttado da e.c.onorn..i.a . A Ec.onorn..i.a 
Btta.ll..i..ee...i.Jta (r nclu~:ttt..i.n . .t..i.zcrçã.o e. E c.o..f.ogial 
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VII - "PJtob R..e.mat> do Co.mpo T~c.VU..c.o C..te.n.t1. 6..t c.o 'i 

- Te. olt..to. e. pltá.t..tc.a éo PP.ane.jo~ento 

- Noçõe.~ de. Ad.m..tn..t~tJtaçã o C..te.ntZ6..tc.o. e. Pe.~qu..t~a Op~ 
. () 

1t cr. c.-<. o na..._ 
- C..tênc...ta e. Te. c.no loo..tr. no BJta~..tl. 
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Of!cio n9 ~ /76-CNMC 

Presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo 

Secretário-Geral do Ministério da Edueaçã.o Cultura. 

: Relatório (Ano de 1975) 

Senhor Secr tário 

Em atendimento ao OF. Circular n9 9~/75/SG/ 

CODEAC/BSB, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. o expedie~ 
te contendo o R latório das atividades desta Comissão no 
ano de 1975, o qual vai acomp nhado do Cronograma Finance! 
ro de Aplicação dos recursos que nos foram destinado pelo 
Orçame~to a d um resumo final, a t!tulo d sugestão, para 
ser inserido, s assim o julgarem os órgãos téoniooe, no R~ 

la tório Ger 1 do liEC. 

Valho~me do ensejo par reafirmar a V. Exa, 
meus protestos d el vada estima e consideração. 

MGB/crg. 

GERALDO MONTEDON!O BEZERR DE ENE7.ES 

Presidente da. CNMC 



COHISSXO ACIONAL DE MORAL E CIVIS O 

DAS TIVIDADES NO ANO DE 1 7 

( Aco ado de rea inserção no R latório 

Geral do KEt ) 

Aa atividad a d CO ISSAO ACIO AL DE MORAL E 
CIVISMO, conaide a a natureza, não e ed perfei ente 
aenio e termoa q 1itativoa, d difícil aferiçio través o 
reault doa obtido , todo o t rritório cion 1, no deaenvolv! 

nto da EDUCAçXO MORAL E cf ICA, i cluaive, o enaino aup rior, 
aob forma de S'l'UDO E PRO L RASILEIROS. 

Co o objetivo • dar idéia dea a tivi ~ 
de no ano de 197 , corr oa, o ent nto, de i !oio, a 1 un 
dados qu nti ativos, cuja frieza nu ·rica não che a a refletir 
uficient nte tod penetração d noaao trabalho, a n-o ser 

c o admin!culo daquele outro aap cto, a que interoaladament 
noa eve a t • referir. 

A Comissão lizou, a-
nual, 12 reuniõ a ordinári a, o que di 
aeaaõe ena ia, a perior ao mínimo de 

ncionado perÍodo 
êdia de ia de 

, eatipul do • 1 i. 
10 

A a uniões compar cer aaaiduament 08 Senha 
Conaelh iroa, t nto que n nhuma faltou guorum le al, e 

nel s fo tratado 08 ia variados assuntos relacionados co 
o roceaso uc ti v atinente .. . CNMC, e tal do findar-se o 
ex. e !cio co pau doa trab 1 os inteira ent dia. 

Dentre a tri uiçõea desenvolvidas pelo Ple -
rio, axp a encionadas nos rts 10 e 1 do D reto n9 
68. O /71, c b ex plilicar, ticul te, co a aeguinte·a: 

a) solução do xp diente ordinário; 

b) re posta a consult a e pedidos d informaçõ a 
escl reei entoa emanados do mais diverso 

pontoe o Pa!s, sobre aplicação do Decreto-
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lei n9 I re p ctivo e ul ento; 

) p r erea doa S n ore Conselheiros r p ! 
to doa a d ior r 1 vin ia., que 
1 s foram tidos ela P ai inei ; 

d) d i Õe adot d • e laç-o os p recerea 
do ~rg-o; r om n do à as a ori -Técnic 

nto e d cia-o sob o x e proa dido 

no livro didático • outros instr ento 
educativos, 1 tivo ... UCAÇ!O ORAL C! 
VICA, ESTUDO DE P O LEMAS IL I OS E O GA 

NIZAçXQ SOCIAL E OLITICA RA ILEIRA, t• 
are sub tido ~ ho olo -çao inister 

1; 

f) at ndi nto d X di nte ori n os o Mi is -
t-rio da Ed caç-o e Cultura, al un do qu is 
por solicitação da r sid-ncia da epÚblic 

e relacionado projeto d lei o Con 
o, envolvendo teria co petência 

CNMC; 

) avaliaç-o p rmanente a conjuntura psioos ~ 
ai l do Pa!s, atr vâa o meio de publicid!_ 
de e fon ea outra d in o 

.. 
tendo çoea, e 

ia ta o seu rel cion ento co o o j tivo 
e • ... to os de ac;·o Educação Moral. e C! vi 
c 

' 
h) au iênci co utorld d a overn 

cluaive lo oomp cimento d st 
rio da c-Me, p ra o fi d troc 

ent is, in 
o Pl n -

impr 
aões 
reae 

rea ito doa probl in't -
i) compa nto dos Senhores Conselheiros a 

sol nid d s o!vi a e atu ção dos os ju~ 

to a instituiçÕes educacionais, par o fi 
de p rticipaç-o, ob a to de conf rênci s, 
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j) 

1) 

) 

deb tea • e tudoa, em progr • d cunho mo 

ral e c!vico; 

oontacto e troca de oorreapondênci co os 

epreaentantes da CNMC nas Unidades dera ti 
va.a, co a finalidade de ori ntá-los u 

tividade junto aos e tabeleoi ntoa de na i .. -no e aos or aoa gov rna.mentaia, no tocant 

- lho difusão e 

çio Moral • cívica; 
o oomp nham nto da Educ_ 

co labor - o Cons lho F der 1 d Edu c çao o - f o da lei; çao, na 

f , colabor ção c a Preaidincia dire-- in trativ urocr-tica d 
... 

ç o proprl.a 

CNMC. 

Alguns aspectos particulares d s 
d ser destacado , • luz das Atas do trabalhos da 

nâria , t ia co 

at -çao -8 ISO 

P2 
ple-

efinição do atatua dos preaentante1 d 

CNMC na Unidad da Federação envio de expedi ntes, sobre o 
a sunto, o HEC, tendo e . vista soluciona%' o proble d remuner~ 

ção e do rea rei ento das desp sa f tu d s por esse Represe~ 

tantea, no exerc!cio suas tivid des· 

atudoa sobre o Decreto n9 8.065/71, que 
r ulamenta o cr to-lei n9 8 9/69, t ndo em vist a xperiência 
adquirida o seu aperfeiçoamentol 

liz ç-o de peaquia a sobre o profes or do 
os e tabeleci 

C!vic • Estudo 
oa p dagÓgicos 

ntoa educ tivoa relacionados ã Educação oral 
do 

• 
e Prob~ s raaileil'Os , aaai t&mbé 

a inistrativoa por eles dotados nesse 
no; 

xa e e pronunoi ento obre o 
ria do Pro~ aaor Paulo Nat na 1 ereira de Souza, 
p oi 1 de Educaç-o 1 e CÍv1ca do CFE, sobre o 

recer de a ,2 

da Comissão E 
proveit ento 
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doe licenciado e EMC no nsino de OBPB; 

- participação da Comiss-o, po~ um grupo de 
trabalho, no tudo so e o aprimoramento do ensino do idioma 
n cio ,1 nos sta elecim ntos scolare , inclusive atr vês da ia 
tegração de prov d redação nos x es vestibulares e manif .! 
tagão, torno s inioi tiva, junto às utoridades do ensino; 

- republica ão da Diretrizes para os C ntX'O 
c!vicos', com recursos concedidos p lo MEC, para sua ior divul 
gação e observância junto aos estabel cim ntos e Órgãos do ensi 
no; 

- pe qui sobre fe~i dos n cion is, com vista 

à determin ção d sua le itimidade oivic ; 

ugestõ s apr sent das ao Exm9. Sr. 
da Eduo çio e Cultur sobre a inolu -o da disoiplin 
Moral e c!vica nos xames vestibulares; 

Ministro 
Educaç-o 

- cooperaç~o n campanha de comb t ao uso d 
tóxico - , p la juventude, a'trav's de contactos oo o a 
partarnento de Pol!ct Federal incumbido de s ao~at 

pela realiz ção d pale tra , em Plenário, por alguns 
dess organização policial; 

tor do D!, 
, inclusive 
os m roa 

- acompanhamento da agã do Mini t .. rio da Justi 
ç e cont oto , através do MEC, com e a ast , no 
prole da · oen ur a obr e publicações moral nte 

-
~t'erent o 

impl"Ôpl'i \ 

- inioi tiva da reali•aoio, no t rritório naoi2 
nal, de "MARATONA MUNICIPALISTA1

, co colaboraç-o de unid dea 
municipais, est duais e do próprio Governo da União; oo final! 
d d ele pr iar txt balhos e tud nti obre "Re lid4de Municipal"; 

-- e tudo • a rg m do parecer s respectivo do 
Conaelho Federal d Educação, sobr o critério de concessão d 
crédito e Educação Mor 1 e c!vica e Estudo d Probl mas Br si 
leiros por ef it'o da p rticipac;ão de tudant s no Projeto Rondon 

na Operação Mauã; 

- col boração, junto ao Con lho F -der 1 de Edu 
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o ç·o, no ntido de elhor oone ituar o ~ble d 
xual, n s escolas; 

educação 

- pesquisa ao re te ~rio a sere tratado& 
Seminários, Encontros Congre o de EMC/EPB; 

• estudos m torno d aplicação da Lei n95700/71, 
qu regula os sÍmbolo nacionais, mormente em :relaç-o~ a) a !'2 
postae de revisão do sist ma estelar d andeira Nacional; b) a 
sugestões no sentido da tradução do Hino Nacional para idioma 
strangairo; c) ã mod1fioaç-o na letr originári do Hino à Ban 

dele inclusão de te entre os s"' bolos previstos na ama lei; 

- ex me do projeto& de criação daa " Coorden 
çõ s da Educação Moral CÍvica '' ( COMOCI) • em di 'Versos Est'adoa ; . 

- atendi nto de pedidos de remessa de 
di -tieo e doou entaç-o le al, sobre EMC/E • a n roaa• 
tuições; 

teriü 
n ti -

- organizaç-o do Re imento Int rno d 
instrumentação do processo de ol esificaçio d eargoa 
n11li mo feder 1; 

CNHC eo 
•noto -

- contactos eo o Instituto Br a l iro d t~ 

doa Antártico • e vi ta • fin lidadee patrióticas •••• org_ 
niamo; 

- pa.rtic1paç·o, junt ente coa a ad. inistração 
d R eeita P, der 1, d cone r o pare aeleçio de bal os inf~ 

tis distribuiç·o de prêmios rel tivo a atividades f zendá
rias; 

cooperação iniciati 
r!culo escol r de 19 29 Aua, • téri 
tra acidente de trânsito; 

inel aão, no cur
eon 

Ao fi dar o xereíeio ~ Comi e-o aoional de 
Mor 1 e Civismo, co re ul~ do de ent ndi an~o entre Presidê~ 

c ia SecretaJ:ti - ral do EC, e no inhou ao Exm9. Stt. Ministro 
sugeatões no sentido da expedição d . ormae d Aplioação do Deor! 
to-lei n9 869/69, pelo Ministério, o o fi -o aõ de siste t! 
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zar e oon olidar a legislação específica aobre a matéria, como 
unifaamizar todas as áreas, guardadas embora as corresponden 
t s peculiaridades, o ensino e a prática da Educação Moral e C!-
vioa e de Estudo de Problema B:l"asUeiros , de modo a superar 

vidas e controvérsias existentes e aperfeiçoar a m todologia 
pregada. iniciativa que ainda se acha pendente de aprovação 
tex-ial. 

dÚ -
~ 

inia -
O trab lho da Co ia ão, de assi têneia~ vi ilâ! 

aia e esola ci ento, refletiu-se n rede do ensino, de modo a 
fixar dire'tris a, perfeiçoar processo 1 pedir distorções, 
acentuando- e num ponto: o de demonstrar a ca~aoterização axial~ 

gica d a disciplina EMC/EPB co formadora do oarát r e da eon! 
ciência c!vic os cidadãos, já que em alguns meios menos info:rJl!. 
do , obr tudo em relação a tstudo de Problemas Brasileiros, aqu~ 
le aspecto fund ental vinha endo marginalizado em favor do que 

e pode considerar tendência eram nte enciclopedista da pro-
bl mática bra !l ira. 

Kui"to influiu nesse sentido çio exercida pel 
CNHC sobre as pubiio ções didáticas. Na forma da Lei, incumbe à 
CNHC, través de seu Setor de e Livros Didáticos (SELD) 

da ua Aaaeaaoria T·anica, a análise deaaas obras. quando lhe 
4 "· a-o aubm tidas, p~ o fim de ho 1ogaçao ministerial e aonsequen 

t eredenoi n'to ~unto aos estabelecimentos de ensino. ~ prec! 
so notar q e nio h· obrigatoriedade de submeter-se tai obr a ã 
CHMC, razão pela qual :uitaa oil'Culam se a oeaa chancela, , 
assim, possivelmente imprôprià aos fina visado , niaao penas 
sujeitas à responsabilidade doa autores e casas editoras ou à 
vigilinci d censura em geral. A mo~ivação para aquelas que vêm 
à nossa consider çio está naquel credenciamento, que automatica-
ent r sul ta da homologação :ministerial, o que não significa,co!!_ 

tudo, que som nte el s .estejam sendo ado'tadas pelo ••t•belecimen ...... 
toa de ensino, como temos verificado, eonataàndo-ae, no entanto., 
como é na:tural, em seu favor, franc pNferência, estimulada pela 
divulgação que faze oa da rel ção de obras ex inadaa e homolog~ 
das. 
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Em 1 75, a Comissão 'tomou conh.cimanto, ao tod.o, 
de qua~nte d a ( 2) obra que lhe foram ncaminbadaa, endo 
t proc dente• e oe ant rior • R ulto que trinta e nove 
(3 ) rea bera parecer, a qu ia dezessete (17) foram rejeita
das, por e t rem e des co~do oo a pr.ecriçÕ s leg ia, dezes
seis (16) homologa pelo Exm9. Sr. Ministro e aeia ( ) convert! 
das e diligência, para reviaão pelos autorea • edi 'toras • Ainda 
em estudo, para o competente parecer, perm nec m três (3)~ Dessa 
re ação, verifica-se: a) maia de três obras fora examinadas 
obtivera paraoer ?O per!odo ~enaal} ) elev4l.da percenta em de 

obras rej 1tad s, e número de 11~ a quais, so das ã uelas 
convertidas e dili .. noia, em número de 6, dio u total de 23• 
de natra , de u lado, o cuidado do exame,de outro, relativa 
desatenção ou o daapl'eparo de utorea e editores publiaaç ... o 
de obras didáticas sobre EMC, EPB e OSPD. fato confir ado pel 

' i~pre& õe oolb das no xam f as q~ais denotam co .o oaus~s: bl) 
inoo preensão das verdadeiras finalidad s e do loanee ped& Õgieo 
de s 8 obra$' b2) improvisação, supost poas!vel no eetor~ qqando 

ior rigor s observ nos demais campos ei nt!fico , b ) falta 
de informa~ão preoisa sobre a realidad nacional b4) endênoias 
distoroiv • d car·t r ideolÓgico; bS) at· amo lingu ge~n :Lneo~ 
reta.. 

No r ferento a as untos -técmico , a Comissão ex!. 
minou 1 emitiu par oereo e p~ovou outros dQterminados i Assess2 
ria-Técnic , sob o eguinte; 

1) projeto de lei do Senador Va oonoello Tor~ 

res, sobre a "~brig4toriedade de do r ean e~ 

2) expedi•nte do intere da Fed r ção do ComéP-
oio Va jiata do Eata.do do Rio, referente .. 
proposta para que a l tra e música do Hino 
aclonal sejam reproduzidos nas capas 

contra-oapaa do cadernos escolares; 

!) expediente da Co i são Estadual de Moral e 
Civismo de Mi s G raia; 
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~) rojeto de 1 1 do Deput do Jorge Arba& , 

tituindo o "Dia d Amazônia!'; 
in -

6) projeto de lei do Deputado uy CÕdo, inati~ 

indo a "Se ~ N cional de Anchiet "; 

) rojeto de 1 i do Deputado Adalberto Camargo, 
instituindo o •oia da Co unidade Afro- ~ ai_ 
leira •; 

7) xpediente encaminhado ao Ministério da Educ 
·ção sobre inclusão da EKC noa Concursos Ves'ti 
b lares; 

) projeto de ~ i do Deputado Jor Paulo, 
tituindo 'no p ogra as de EMC e ~Jdo 
do ã prepar~ç-o a a oasanento"i 

ins 
vi an 

9) projeto d lei do D puta o Angelino Rosa, in 
cl indo, 'no cont Údo programático da EMC, 

studos sobre o v4'ncu.lo trim ni 1";. 

10) expediente do in~ r sa da Eacola E tadu 1 I 

Hilton c poa, sobre dist~ibuiçio de profea-
aore de l:.~C entre ativid&d da enaino 
prática eduoativ ; 

11) expediente sobre disparidade de 
de profe aorea de EHC e de outr s 
no Estado da raÍba· 

neraçio 
têri s, 

2) projeto d lei do De ut do P ro Lauro, pro! 

bindo 'o uso de nomes sagrados n publici d.a 
df! produto3 conaiderat1os nocivo:! ã saúde"; 

13) projeto de 1 i da Dep1t da Li 

tos, sob institui -o da Se 

a'': 

aLes 

n d 

Baa 

Poup n"':' 

1~) pro to d 1 o n tado ot•vio Cec to, 

e "e.t be ecé obrigatoriedad de as emis
sora d r·dio e televisão apresentarem dia
riamente d d!vul aç-o e debates 
po1!tieos"; 
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16) xp diente do inter aae do epre ent nte d 
CNKC no Estado do Rio Grande do ul e relat! 
vo proposição e autoria do lereador Hartin 
Aranha 

16) procaaao de consulta obre propoata d 
ção do Hino N cional brasileiro p ra 
estrangeiro; 

tr du -
idio 

11) processo de consulta sobre a poaaibilidade d 
alteração da letra do Hino à Bandeira; 

18) expedi ntea lativoa • organização de Cen
tros CÍvicos e Maringâ, Eatado do Paraná; 
Escola rechal Rondon, de Corwab .. , Mato Gro!. 
ao, dá Escol de Jaciara, nicipio de Do 

Aquino, do Educandário Santo Antonio, de on 
donópolis. Est do de H to Grosso e do Col .. gio 
agrado Coração d Jesus, de 

Estado de to Grosso; 
RondonÓpolia, 

1 ) projeto de lei o Dep tado Daao Coi ra, que 
"institui o Dia da B!blia"; 

20) expediente sobre o ~9 Encontro de Professores 
de EMC, em Porto Alegre~ 

21) expedient sobre o I Encontro de aident 1 

de Centro CÍvicos, de João Peaao , Estado 
d Paraiba. 

Afora o exposto, o Senhores Conselheiro• de 
con ribuição pessoal, escrevendo e editando livros e conferência 
e participando d Encontros e Congresso sobre Educação oral 
c!vic _. CAbe des~acar, e relaç-o a livros, os • uintea: 

- FUNDAMENTOS, DIRETRIZES E IMPERATIVOS DE EMC. 
Autoria do Cona lheiro • Profeaaor Arthur Kach_ 
do Paupério. E i to r Jtl_o. 

ORAL ~ CIVISMO. Autoria do Conaelh iro, ene -ral Moacir Araujo Lopes. Companhia Editora N~ 
cional. 
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cabe citar: 

DE MORAL E CIVIS O - 1a.10-

- PRA FRENTE BRASIL. Coletânea didática. Aut2 
ria do Conselheiro Alvaro Moitinho Neiv • Edi 
tora Bloch. 

- FORTALECIMENTO DO HOMEM BRASILEIRO E DA DEHO 
CRACIA BRASILEIRA. . Coletânea de trab lhos dos 

Conselheiros General Moacir Arau1o Lopes, P~ 

feaaor Arthur Machado Pa perio e Professor G_ 
raldo Mantedônio B serr de eneaes. Editora. 

Grátic C&pemi. 

Em laç-o a Conferência outros tr balhos, 

DO Conselb iro GERALDO MO TED0NIO EZERRA DE MENEZES: 

''Princ!pios e Diretrizes de Educação oral e 
C!vioa", no Curao de Treina ento par Coordenado~•, Sup rviso
r s, Ori nta Ol'e e Professora d EMC, r · iudo L a g e s, 
Santa Cat rina, .... de outubro; "Educação Moral e C!vio E t!! 
do de Proble raaileiros , no IV Encon--tro Nacional de Mor 1 
Ci vi mo, raealiz do em Porto Alegr , ês de dezembro. 

Do Conselh iro HUMBERTO GRANDE: 

"O DESTINO DA NAÇXO BRASILEIRA - A Educação M2 
ral e CÍvica no 19 29 39 Gr ua••, no 19 Encontro p r tualiz 
ção do Executivo da !rea Educaeion 1, realizado m Curitib - P 
ran·, d 10 13 de nov mbro de 1975, promoção do Sindica~o dos 
Estabelecimentos do En ino do Estado do Paraná, obe acendo ao 

e in~• umirio: 1. INTRODUÇÃO (Educação Moral e civica, Or n! 
za.ção Social Pol!tie e Estudo de Problemas Brasileiros); 2. 
CONCEITO DE PXTRIA, AÇ!O E ESTADO;. 3. O PODER NACIONAL - O Poder 
Pol!tlco, o Poder Econômico, o Poder Psicossocial o Poder MUi 
t:ar; ... A H1STICA NACIONAL, 5. O DESENVOLVIBENTO CULTURAL E A I 
CONSCitNCIA ACIONAL; 6. O DESENVOLVIMENTO ECON0HICO E O tlESENVO~ 
VIMENTO SOCIAL; 7. CULTURA BRASILEIRA; • DI.R.EITOS CULTURAIS E 
O HUMANISMO; 9. SOLUÇAO DOS PROBLEMAS NACIONAIS, 10.CONCLUS0ES. 

o ano de 1975, també como iretor da FENAME, diverso pr fÃoios 
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com MENSAGENS CfVICAS E CULTURAIS nos livros a seguir enumer dos: 
ANTOLOGIA ESCOLAR BRASILtiRA - 2a. Edição, de Marques Rebelo; PE 
QUENA ENCICLOP!DIA DE MORAL E CIVISMO, 2a. dição, de Fernando 
Bastos d !vila, S.J.; ATLAS DOS MONUMENTOS HISTt1RICOS E ARTfST! 

COS DO BRASIL - l • edição, de Au usto Car1oa d Silv 
ATLAS DAS POTENCIALIDADES BRASILEIRAS - RASIL GRANDE E 

Tell a; 
ORTE -

la. edição, do Departamento Editorial das Edições Melhora nto ; 
DICIO~RIO DE EXPRES OES IDIOM!tiCAS· INGLtS-PORTU UtS PORTUGUtS
INGL!S - la. edição, de Oswaldo Serpa; DICIONÃRIO ESCOLAR DA L1N 
GUA PORTUGUESA - 9a. edição, de Francisco da Silveir u no; 
ATLAS GEOGdriCO ESCOLAR - 9 • edição - convênio com a Funda 
ção I.B.G.B.; ATLAS HIST0RICO ESCOLAR- 6a. edição, de Manoel 
Maur!aio d Albuquerque (História do BraSJil), Arthur Césat' F rre!. 
~a Rele (História da ~~iea) Carlos Delgado de Carvalho (Histó . -
ri Geral) ; HIST0 IA ADMINISTRATIVA I ECONOMICA DO BRASIL - 2a. _ 
dição, de Helio de Alcântara Av lar; ~TICA DA L1NGUA PORTU UE 
SA - 2a, edição, de C lso F rreir d Cunha; G~TICA D LINGUA 
INGLESA - 3a. ediç-o, d Oswaldo Serpa; GRA~TiéA DA LINGUA _ 
CESA - 2a. dição, de Roberto Alvim Correia e Sat'y uaer . Steim

ber ; DICIONARIO DE SINONIMOS E ANTONIMO DA LINGUA p,QRTUGUESA -

la. diçio. d Artur Schv b, S.V.D.; DICIONÁRIO ESCOLAR INGLts
PORTUGUt!SIPORTUGU.tS-IN~"L!S - 7a. edição; DICIONÁRIO ESCOLAR LATI 

NO-PORTUGUtS . ... Sa. edição, de Ernesto Faria; palestras e t!iaeur
eoa de conteúdo cívico pronunciados na FENAHE em datas cansa r! 
das do Calendario CÍvico Nacional p rtioipação e diversos EncoE 

~ ~ . tros de Educaçao e BrasJ.lia, oo a presença. do Exce~entissi o 
Senhor Ministro a Educação e Cul tUl'a e altas au-toridades do MEC, 
reuniões em que tratou •• problemas relacionados com a di cipl~ 
Educação ~oral e Cívica• no lorum de Ciência e Cultura, da Unive~ 
sidade Federal do Rio d Janeiro, no Curso d Atualização sobre 
os Probl Br sileiroa, conferência sobre o t ; " HUMANISMO 
BRASILEIRO , publicad noa CADERNOS DE EStUDOS BRASILEIROS, da 
UFRJ no ano de 1975, n9 11. 

Do eon elheiro BENJAMIN SODRf 

E novembro, encontro com os nosaos Representa.!!. 
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te nos Estados do Ceari, Paraiba, Perna buoo e Alagoa • Troca 
da id 'ia , obra co o v ncer as dificuldades, que todos sentem, da 
i plantação d diaciplina de Ea~udo de Problemas Braaileiros,n 
Universidade ; ~ ém co o Pre idante da CNEC, in tituição du 
cacional de car""ter nacional, que se estende por todo o rasil, , 
com 1.~00 Ginasio e Colag!os, atendendo a um tot 1 de 370.000 
studantee, permanentes visitas de in peção e incentivo o ref_ 

ridos oolegio , produzindo e todos eles, para alunos~ rofe ao 
res, dirigente , pài pes oas da comunidade, palestras 1 vando 

mensage da CNMC, de cunho educacional e cívico, incentiv ndo I 
a mpre a criação ou viva =anutenç~o dos Centros Cívicos existen 
tas e fundação de Grupos de E ooteiros • F.oram vis i ta dos Col 'gio 
nos eguintes Estados e localidades, alguma pleno sertão: Br~ 
{lia (2 abril); Rio (17 bril); Ilha do Governador (19 bril); 

Braa!lia (23 abril); Br Ília (2 julho - Congresso Naaional ) ; 
Curitiba e R6o Branco do Sul, no Paraná (ll out.); Florianopolis 
(13 out.); VitÓri , Ma~aip , Guarapari (17 a 20 ou~.); Bras(lia 
(19 nov.)i Tere in (21 nov.); Nordeste: Fortale~ (9 dez.); Na
tal (11 d z); Sant Cruz (12 dez.) ; Cel. Eeequiel (l3.dez.) ; 
Paraiba: Picu! (14 d z.), João Pe so {lG dez.>; REcif (16 dez); 
M oeió e Arapiraea (17 dez.). 

Do Conselheiro FRANCISOO LEME LOPES: 

nrara uma visão integral da educação", 
no Curso sobre Estudo d Problemas raail iro , promovido pelo 
l'oi'Wil d Ciência Cultura. , da Uni ver idade Federal do Rio de J 

neiro. 

Do Conselheiro MOACIR ARAUJO LOPE~: 

~o Universo Ax ó ieo - suas implicaçÕes na Ed~ 
caçio", na Faculdade de Humanidad a Pedro II, abril; "A dou~in 
da Ed cação oral e C!vioa este did a to Eduoaçio", na Facul 
dade de Hu111anidadea Pedro 11, JM.io; ''O Uni ver o AxiolÕ ico. Sua 
implicaçõe no Direito e na Eduoação istemâtica", n F'aeuldacle 
d Dir i to da UFRJ, maio; 11Moral e Civis ••, no Curao d Exten
são Cultural da Mulher, comemorativo do Ano Int rn dional da 
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Mulb to, pl'ODIOvido pelo Clube Milit r, s•tembro; "A Moral como 
base da felicidade pessoal e coletiva' , na Associação Brasileira 

de Rearmaaento oral Sindicatos • Hotel Quitandinha, Petrópolis; 
1As bases filosÕfico-peda Ógicas da Educação Nacional", na Faou! 
dade d Humanidades Pedro II 1 outubro; "A dou't!'ina d tducação 

Mor 1 e C{vica estendida a tod a Educação , na.a Faouldad s Inte
gradas d Associação d Ensino d rtar!lia, são Paulo, junho; A 
doutrina de Eduo ção oral e C!vica stendida a toda a lMucação", 

no Curso de T n ento para Coordenadores, Sup rvisorea, Orient~ 
dores e Professores de EHC" ~ em Lag~s • Sant Ca:t rina, outubro; 
''A Moral como b se da falioidad p ssoal coletiva", na Escola 

de En8enh4ri . da UFMG, nove bro. 

Do Conselheiro ELOYWALDO CHAGAS DE OLIVEIRA 

"Contra a falsa image õa nossa juventude", arti 
go publio do no nJomal do Comércio" do Rio e "A Tarde", de Salv 

' --
dOt', Bani ; "A Axiolo"ia em tertÚlia peripa'tétioa", colaboração 
par a vi ta d Academia e L tr a d Bahia. 

Do Consel&eiro ARTBUR MACHA O PAUPERIO: .;;...;;.._;;o..;;..;.,;;.;;;...;;;.=o;;;..;..;;..;o..;. ......... ---...;;;..;...:.;...,...-.;~;;;.;;;; ... ..............- .. ... .. __ _....... 

A de cracia ooJDO esti-lo de vida", no Curso d 

T~einamento para Coordenadore , Supervi ores, Orientadora ro 
feasores de EMC, na cidade d La es, Santa C t rlna, data de 
29/9 ~/10. 

Do Gons lheiro ALVARO HOITINHO NEI~: 

epres ntação d CNMC na 5a. Festa do Jtlno Naci2 
al, anualm nte organizada p lo "Centro C!vioo Franeiaco Manuel 

da Silva~, do Depa~tam nto d Recreação e Cultura, da Companhia 
Siderúrgica Nacional de Volta Redonda - dez. 75; nas comemora -ções do ncinquent nârio do Sacerdócio o tÕlieo do Padre Pedro i~ 

tou - maio 75; na inst lação doa 'Conselhos de Educação e Cult!! 
ra do Estado do Rio de Janeiro" - dia 28/4/75; e na Polícia Mili 
t r do Estado do Rio de Janeiro quando da inauguração da Sala 
Pro f. Alvaro Neiva '' ~ na Escola de Cadetes de Campinas, ab:ril 75. 
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No tocante ao aco~anhamanto doa problemas rela 
cionadoa i crblinalidade, pel'lliaai v idade moral, toxicomania, p~ 

blic çõea cenauriveia • c.,~ exercício de isaio ·que defl e doe 
vários itena no art. 10, do Decreto n9 68.085/71, a CHMC ·~ 

ticulou-ae. ooa •• autoridades responsáveis, do que cumpra aenci2 
nar oa aeguintea expedientes: 

- OF. 6-/75, de 1.1.15, ao Sr. Miniatro da Educação e Cultura, 
sobre a integração da CNMC no Conselho Superior de Censura; 

- OF. 68/75, de 3.2.75, ao Sr. Ministro da Educaçio • 
sobre o problema do divórcio; 

- 01. 252/75, de 5.5.75, ao Sr. Hiniatro, ·aobre fatoa 

CUltura, 

ocorridos 
na Eaoola TeÓfilo Moreira da Costa, de ~ea Dramáticas; 

- or. 51 /71, de 1 .1.75, sob~ o problema dos tóxieos; 

- OF. 877/75 e 178/75, sobre oontactos com o Departamanto de Po~ 

l!cia Federal. 

O sistema de ensino e prática d& Educação Moral 
e c!vica compreende, como oentro de irradiação e convergência, 
Coaiaaão NacioJUll de Mor&l e Ci visao, porém, sob a égide desta, 
abrange toda a rede educativa do País, representada pelaa Univer 
aidadea e Faculdades isola aa, estabeleo~entos de enaino de 19 
e 29 Graus e todas as unidades educativas prevista• na lei, publ_! 
cas e privadas, além dos Órgãos administrativos municipais, eat 
duais • federais • iristituiçõee &8aociativaa. Daí a oportunidade 
de dar idéia dessa abrangência, citando: 

- Representações da CNMC nas Unidades federati 
vas, a. saber: Ala~as, Bahia., C8a.râs Distrito Federe.l, Goiáa, 
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Para!ba, ParanÁ, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Nor~e, io Grande do Sul, Rio de Janeiro,San -· u CatariDa, Sio Paulo e Sergipe. 

Qua to ãa Rep~aentaçõea da CKHC noa Eatadoa do 
~zonas, Espirito Santo e Pará, encontram-se vasaa, no mo nto, 
enquanto sio examinados os nomes doa novoa indicados, que irão 
dar proaae&ldaento ao tN.balho de aeua anteceasorea. 



COMIIslo Jf.ACIOIIAL DE MOIAL E CIUIMO -na.ll-

No Eatado do Acre • noa Território• Federaia de 
.A.apâ, Fernado Norcmha 1 JtondÔDia e ord.M a CNKC ainda não ill! 
talou aua llepreaen'taçio. 

- Coordeaac;õea ele Ecluaac;ão Moral e c!viaa 
(COMOCI) naa aepintu Unidade• a Bahia 1 Gloiáa, Mina• Qêraia ,Pari, 
PaNlN, Paraná, P~~ 1 llio Grande do Morte, Rio Qrandé do 
Sul, Jio de Janei1'0 1 Santa Catarilla e são Pa lo. 

- Ceatroa Clviooa w lacloa 1 pulde 
ea 'todaa aa unidadea fedarativu. 

• nu.erol 

- Coordenaçõea de E tudo de Prohl-• Bruile! 
roa 1 Da .aioria daa Ulliveraldadea. 

Ao • ., teço 1 e••a irNdiaçio du a ti idadea 
da CHKC t--•• feito •ntlr atNvéa de EnContro•, Conareaaoa e 
Curaoa , doa quaia pode.oa ai tar: 

1) Conpeaao 

- IV Consrea•o Racional d• Prof•aaorea de Ec~Yaac;ão Moral e ctviaa 

• Ea'tudo de Pro ~· Braaileiroa (Rio Qrancle elo ul - Porto 
Ale&N. Dia• 1. 2 .I • ._ ele 0\ltubro 1 H'b oa auaplaioa da Secreta -
ria de Eduaação e Oaltura atravia da cqHOCI). 

2) Ellcontroa e a..J.nârio• 

- Seainârio de Educação Moral • C!viaa, realiaacto no Centro de 
Convençõea do Hotel Nacional (Rio de Jan•iro. Diaa 21,2- 1 21 e 

31 de JIUIQO e 2 • I de abril, daa 11 ãa 17 boraa - ho.ovldo 
pela Secretaria de Educação e C.l tUN e o I EiteNi to). 

- "I Enoontro de Preaidentea de Centroa C!viaoa", de 22 a 21 •• 75 
( realiaactO ea Capina Qrencle - araiN) • 

- Seaiaál'6o de EPB (realisaclO na Uni eraidade Filho, no S!, 
lão de Convenção Wellias-ton Moreira PJaefttel - diaa li • 1• de 
novtUibro de 75, ü 1 .. horaa). 
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- IV Encontro Jfacional ele Moral e Civino - COMOCI (Rio 8:Nade do 
Sul, de 1 A 1.12.71). 

3) Cu~os 

- Palestras • Conferências. EJa Ben~o Gonçalves. Duraçic de 5 ~ 
ras (Rio ~ele do Sul). 

De ·ou'tro lado, relaoionuos, abaixo, utabelaci
aentos de enaino supe~ior aos guaia o Ministério da Educação e 
Cultura t hoii010ian40 pareoer do cn:. j.Í concedeu &\& toriaação para 
inatituirea cursos de formaçÃo • licanoiaaento de profeaaores da 
Ecluoagio Moral e C!viCA, de acordo com o oUIT!culo m!niao fixado 
neaae sentido pela Resolução 8/72 daquele Conselho: 

- Faculdade lilosofi~ Ciênciaa • Letraa-CRUZEIRO-SPJ - Faculdade 
Saleeiana 4 Filosofia Ciência• • Letraa-LOREKA-SP; - F culdade 
Filosofia Ciinaiaa Humanaa da Universidade Federal da Bahia-SALV! 
DOR-BA; - Faculdade Hotre Daae-lua Barão da Torre 110e-•xo· DE JA 
MEIIO-&J; laculdada Filosofia Ciências ' Letras•Organiaa9io Prof. 
Luiz Pardini de Educ. e Cultura-S~ PAULO-SP; -Faculdade Pi1oao -fia, Ciincias a Letras de Itapetininga- ssooiação Ensino Itape~! 

n!nga-ITAPETININGA-SP; - Faeuldad• Filosofia Ciânciaa e Letrae -
O~ganização Mogiana de Eduo çio e eultura-HOGI DAS CRUZES- P ; 
- Faculdade Ciências • Le~raa·O~gan!zação Educacional de Ribeirão 
Pirea-liBEIRlO PIRES-S j - Faculdade Filcsofi& Ciinoias e Letras 
Av. Nazareth.900-S~O PAULO-SP; - Faculdade Filosofia Ciêneiaa e 
Letras Nossa Senho~a do Patrocinio-See. Edue •.• s. P4trooinio(la. 
tur~w em l974)•ITU-SP; - Faculdade Filosofia Ciências e Letras 
TATUI-SP; -r auldada Sociais Dom Domenico da Soei dade Amparo 
Praianoo-GUARUJÁ-SP, -Facul4ade Educação e Estudos Soaiaie- A~ 
QIARA-SP; -Centro Eduoação União Aasoeiação Ensino-P.IBEIRAO PRETO 
SP; -Faculdade Filosofia Ciânoias Le~aa-MACA!-RJ; -Faculdade Ce~ 
tro tnsino Superior-CHAPEC~-SC; ~Faculdade rilosofia Ciênoiae e 
Letras-Associação tduaaciooal de Jales-JALES-SP; -Faouldade de ~
ducação de Mar!lia-MAR1LIA-SP; -Faeuldade de Educação e Ciências 
Pinh•irense-slo PAULO ... SP; -Faculdade de Edueagio, Ciências e L! 
tras "Princesa Isabel". APIEC-S!O PAULO-SPi -Faouldad~ de Filos2 
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fia, Ci.ênci&a a Latraa da lio foaé do IU.o Pardo do Eat.SP-SIO PAULO 
SP; - Insti tu~o de Ensino Superior Santo André do Eat. da Sio Paulo 
SXO PAULO-SP, -Faculdade de Filoaofia, Ciinciaa a LetNa da Duque 
de Caxiaa-DUQUE DE CAXIAS-RJ; - Faou.ldade da Ciências HuMraaa e Soe! 
ais de Curitiba, man~ida pel• FUndação da CUltura Eapírita "PARAN~n 

Santa Catarina-FLOBIANOPOLis-sc, -Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Le1:raa de Umuarama • mantidA pel Aaaociaçio Par&naenae da Enaino 
e Cultu~-APEC-P~~-UKUARAHA-PR; -Faculdade de Filoaofia,Ciências 
e Letras de Ouro !'ino, mantida pelo Inati 'tu to de Cultura de Santo 
Antonio-OURO FI 0-HG; -Faculdade de Educação Ciências e Letras , la&!!, 

tida p/União Pioneira de Integraqio Social-UPIS-BRASfLIA-DF; -Facu! 
dade de Formação de Professora&, mantida pelo Centro Educao6onal de 
Nitarói-MITER~I-RJ; -Faculdade de Filosofia, Ciânciaa • .Letras 
"PROF. CARLOS PASQUALE" mantida pala Sociedade ;EducacAonal "Liceu 

Acadi.tca são Paulo"-Slo PAULO-SP; Façuldade de Filoaofia,Ciênciaa 
e Letrea-ALEQRETE-RS; -Faculdade de Filosofia Ciência• a Letraa do 
Sagrado Coração de Jeeua, mantida pelo Inst. das Apóatolaa do s. C. 
de Jesus-!AURU-SPJ -Faculdade de Filoaofia, Ciência• e Letraa da B~ 
bedouro,mantida pela Organização Educacional Bario da Kauã- BEBEDOg 
RO-SP. 

A todaa easae instituições apre aou-~e a CNMC a re
matar documentação legal e doutrinária referente i Educação Moral 
e CÍvica e Eatuda de Proble __.!._ BrasUe!!'Os, com o objetivo de a 
orientar em aua tunçio formativa do profeeao~do. 

Funcionando atualaenta nos &9 e 59 andares do Palá
cio da Cultul"'a, no priJYiro a parte adainiatrativa e, no eegundo., o 
Plenário, par. onde •• transferiu depois de ter funcionado até no
vellbro de 1975 no 159 andar do aeeap prédio e, até novembro de 
197'• n9 Palâcio Tiradentes (59 andar), COMISSlO ACIONAL DE MO
RAL E CIVISMO obede eu, no Últbo exarc{cio, i orsaninção adminis
trativa estabelecida pelo Decreto-la! n9 869/89~ Decreto nt&ft065/71, 
Decreto n9 71.771, 4e 29.1.73, Reg!.anto Interno baixado pela Porta 
ria n9 524-8S8 de 10.7.72 e Decreto 71.181, de 3.10.72, sen4o essa 
organi&ação a ae in te, em I'e&uao: 

- Plenário, integrado pelos Conaelheiroa: Geraldo Montedônio Baaer-
ra ele Menezes, Humberto Grande, Benjamin Sodré • FNnci.!. 

co Leme Lope•, Moaair Araujo Lopes, Eloywaldo Chagas de Oliveira, 
Ary dos Santoa fto 1•1, Alvaro Moitinho Heiva e Ar'th Machado Pau~ 

rio. 

119. ;J.J6 
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- Preaidinaia - exercida pelo Cona lheiro Mini•tro Ger.ldo Honted~ 
nio Ba•erra de Kenazeaa 

- Viaa-Praaidêgoia - exercida pelo Conaelheiro Dr. H rto ande, 
aiMul~aneamante co• a direção .do Setor de t.plant! 

çio e Kanut nção da Doutrina! 

- Setor de Ex de Livro• Diditiooa • aob a direção 4o Conselhei-
ro Alairante Benjud.J1 Sodré; 

- Setor ~~~!aulos • ProJF!!!! aãaiaoa - eob a direção do Cona~ 
lbeiro Pac:lre FNil iaao IAae Lopea. 

Subordinada diNtamente ao Presidente, tuneiona a 
eguinte e•tru~uva de apoio t~cnico~administrativo: Secreta~ia-Ge 

ral, Assesso~ia Técnica, Serviços de Relações PÚblicas, de Juri~ 

prudêneia, de Documentação e PublicaçÕés~ de Comunica~•• e e Ad
ministraçÃo, eate altimo compoa~o da• SeçÕes de Serviços Qerais, 
Contabilidade e Mecanografia. 

Essa o~gm1iaação deverá sofre~ modificações, nos 
t ~s do novo Regimento Interno baixado pela Portaria miniateri
al n9 ~ll, de 25.8.75 e do novo aistema de classificação de car

gos do MEC, mantidas em essênc.ia. a& normas biaica do Decreto- lei 
869/69 e ~er to 68.055/71. 

Não se apresentam dificuld dea ioree a oontinui 
dacl.a de noaaa aisaão, tornando-se, po:râm, eviden'te a n~ceasidade 

de ma acurada reavaliação* no ano que ae i..1'licia, de todo o qua
dro da Educação Mo~al e CÍvica e de Estudo de Probleaaa Braailei
ros, no Pa!s, em função das realidades &tuaia, tendo • viata o 
aperfeigoeento e a dinamização do ais-tema, pai'& o que oo aider! 
mos medida do ~ior alcance a expedição de Normas de Ap1icagão 
do Decreto-lei 86n/69~ q e, ao find~ o exero!cio tivemos oaaaião 
de ropor ao EXJR9 Sr. inistro ~ 

GERALDO MOJ.r.rEDONIO BEZERRA DE MEliEZES 

P:t'tlaidente da. CNMC 
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DSUHO PARA I 

A COMISslO IIACIOifAL DE HOIAL E CI'IISHO, insti tu! 
da pelo art. 59 do Deor.to-1ei n9 111, de 12 de seteabro de 11 1, 

iONJido de a rdo ooa os te • do DeOZ'e'to nt 11.011, de 1 

ele jueiro de 1171 1 q • o repl~to , e coa sede no Palá io da 
C.l:t\IN., Rio de Janeiro, des hou no exei'OJ:oio ele 1175, p1•~ 

te, as atividades q • lhe a-o ·~~das nesaa· tegialac;io ••
peoltioa. 

O seu Coleaiado, intelftdo por nOYe -.broa , "n~ 

... doa pelo PNaide e da Bapu-w.ioa d 'tN pes*Oaa dedicadas 
uaa cl& Educaagio ttcn.l • Cl'ri.cua , sob a PN•iclinoi& elo Conselh•! 

1'0, hof .. aor 8EÍtALDO MOIITEDGifiO BEIEUA DE MDIEJES, I'Hftiu-ae, 
para deliber&r, - ea'to • vinte e quatro Ha.Õea plenÃr.i&a I 
(tida 4e 11 Mnaais), para prir o eatipulado no al't. 10 daqu.!. 

le !MONto, a saber: 
• 

"a) iaplantar • -ter a clo~ina de Echaaac;io KoRl • 

Clviea, de acordo ooa os prinolpioa • beleoidoa no Al"t. 19 • &!! 
tioulando-ae, para .... f • ooa •• a tol'idades oivia • ailita
Ns, de tocloa oa nlveia de aoverno 5 

lt) aolaboNI' coa o Conselho FedeNl ele Eduoac;ão na ela .-
bo qio dos GUri'! los e proar-aa bá•iaoa de Ed ação Hcmal • 
clvioa; 

o) fixar didaa •• ltioaa no referente ã -Ed ac;ao 
~ • clviaa ex~-••aolar; . 

d) eatt.alar a reallaagio de aolenidadea !vieas ou 
p110a10w-1u, aeap q aaesúrio; 

e) colaborar ao •• oraanlaac;õea siadioai de tOdoa os 
ara • t p&N das volver e intenaifioar .. 
OA&claa 00. • Eduaac; -0 Moral • clvi i 

• atividades relaai -
f) intluenaiar • on'VOU.I' ã ooopmc;io, para aervir I 

aos l»jetivos ela Ed aaçio Moral • c!vioa, •• iDa'ti i9õea e ór
aJo• fo dores da opinião pibU • ele dU aio cnál tural, inclu
a!~ jo ia, reviatas, t-tro•, a~a, eatagões de .. dio e .d• 
televisão • eat:ldaeles eaportiataa, de reagão, , d alua e • de 
óraios profissioaaia• 

g) ••••asol'&J' o Kinis'trO de Estado da Ecl agio e Cu1 "t!! 
ra na ap~gio doa liYrOs didátlooa do ponto de viata de .aral 
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e iviaao; 
h) eolabo • deaaia óra· • 4o Kiftiatério ela Ed,! 

cagio e Cultura aa *X ugio daa provldinoiaa e iniciativas que 

ae fiaerea neoeaaári ·• pera o e prt.eftto ••t• RelU to& 
i) U"ticmlar-ae •• au'tOJ:tidadea reaponaâv ia pela 

oenaua, no iabi fecleral • .. tadual, taclo •• viata a 1nfl in
oi& 4â Eduaagio ualat..ãtioa aobre a fo~Wagio Nl • olviaa l 

j) pi'OaC)ver o ooaheo to do DecaNto-lei nt 811, de 
12 ct. aetuabzlo ele 1111 • deate ReplaMDto, }M)r Mio de pu liaa
çõea e iapreaaoa, not{ iaa • iao• jomai• e reviataa, rá
dio • televlaio e por palea~a; 

1) .-...erlr providia iu pAI'& • publi oio de liYJ:tO . • 
fuolouloe, illprea o , a«rtaua ou artautea de cli ·o adequa-
da daa baaea filoaófioo-d •ti o-oonatitucionaia preaort •• 
no Decreto-lei nt 8 I, de 12 de aet-.bi'O ele ltll, e nea • Jtepl!. 

· •nto, oo ele tHbalho de flmdo aoral e lviao; 
a) expecli , ob a loraa de reaoluçio, iaatruçõea, ~ 

erea e outro• provt.antoa neoeaaárloa ao perfeito rt..nto I 
elo Decreto-lei n9 119, de 12 ele aet.abro 1961 e deate ReJUle-
•nto. 

O que levou a efeito teve ea viata a realisagio doe 
ob~etivoa da EDUCAçlo MOlAL E Cf ICA, 01 quai•, de ~mdo 1era1, I 
via "i for.ação 4o oarâter do ~aileiro e ao aeu preparo para 
o perfeito exei'G!aio da cidadaftia cl..oÃtiaa, a o forta1.ea1-

nto doa valorea mraia da nacional! de" • e, de •do particna -
lar, u tor.a 4-~ al't. :t do •UIIO De to: 

"a) • def••• do prino!pio cl ra'ti o, a'tr&véa da p -
Mrvagão do eaphi to li&i ao, ela dipiclade da peaaoa e 
do r i liberdade 0011 reaponnbilid.a •, •ob a inap!Nçio de 

Deu•• 

!») a preaervaçio, o lorül iaen'to e a proje9io doa •!. 
lorea eapiri tua ia • étiooa 4IL na l~nalida4e; 

o) o fortaleoiMftto da waidade nacional • do aen'tt.en-
to c:l8 aolid&riecl de h ; 
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à) o oulto i Pá'tl'ia 1 aoa aeua aÍJiboloal 'tl'adi
çõea, inatituivõea • aoa ~dea vultoa de aua hiatôria' 

e) o aprhlo to do caráter 1 coa poio na ., -
ral, IUL dedi a~ão a f&Úlia e a OOIIWlidade' 

f) a aoapNenaio doa direito• e daverea doa bN.

aileiroa • o reoonbeot..Dto da oraaniaaçio aõaio-polÍtioo-eooftÕa! 
ca do Pa!a; 

a> o p paro do cidadão para o ueleio claa at! 
vidadea o!viaaa 1 a a daaento na aoral., no pa'tl'iotiaao • na a-
çio aonatautiva, via do ao ba ooau ; 

h) o ulto da oMcU.êaaia à Lei, da fidelidade ao 
tNMl.ho • d& intearaçio na ooaunidade." 

N asa idaaio, a CNKC atuou oomo centro de inad! 
ação e oonvergincâ do novo sistema educativo, abranaente de toda 
a rede de ensino do Pa!a, aob a o~ientação a pari~ do Ministro 
de Estado a Eduoaçio • Cu 't\11'8, q_uemJ o doa G 1ãoa nol'IM-
tivos do HEC, •• acha diret ente subotdinada, articulando• e, 
ao me o teço, e• sua eatera de aoapetincia, ooa •• autoridade• 
sovernamenta!a e •• instituições p•blioaa e privadaa, ea tudo o 
que intereasou ao desenvolvimento do· ensino e da prática educati
va da EDUCACXO MORAL E cfVICA nos curaoa de 1 t e 29 araus e de 

ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS nos cursos superiores. 

m 'tü een'tido 1 ooa o apoio da apntribuigio pea-
aoal de oada cloa rea Conaelheii'Oa. a que ae eva a p&l'ti-
oipaçio .. ato ofvicoa, noontros • oonaraaaoa. coa a realização 
de estudos e conferências , alia doa trabalhos ODdinárioa daa reu

niões aamanais, e mediante o regular funcionamento doa seus depa! 
ta.entoa adainiatrativoa e técnicos, a COMISsiO NACIONAL DE MOIAL 
E CIVISMO ~enou •• ati•idadea de a a ep~aentantaa naa Un! 

dadea fe<la'l'a"tivflle ~ Nf!'~nd • ocmeul t • e pre 'to •• lareoi.Jaen
toa aoli ltadoa por a as entida<laa do euino, no tocante i. 
apli ação do Deoreto-lei 161/61; orientou e aatt.ulou a oriação 
da Cen~• Clvicoa noa eatabeleot.eatoa de .._ino, de Coordenado -riaa da Eduoaçio Moral e CÍvioa (COMOCI), noa Eatadoa a a CooN! 



COHlSsAO NACIONAL DE MORAL CIVISMO -na.22-

..-çõea de Estudo d Probl s Brasileiro• nas Univeraidadeai PJ'2 
110veu o ex•- e liYI'Os diclitiooa som. EHC, EPB e O PB, que l~e 

foram encudnbadoe, submetendo-os 1 através de p&X'ttcerea, ã homl2_ 
gaçio ministerial' manifestou-se, expend ndo sua opinião, sobre 

~ ~ . . 
1 tiploa aa8Wl'to8 de cara ter 'teanioo • doutl'inu'io, oriundo• do 

Hiniatério ela Ed cação e Cul 't\ll'a, ou , atNvés dnte, de outro. o~ 
aula • adaini.U.tivoa. inalud.ve 4 Preaidincia da epuDlloa , 
diatinguindo-•e. neata utéria, projetos de lei cta cã.u. doa 
Deput doa e do Senado, atinente• a proble a de educao-o ao~l e 
o!vica; aooapanhou, através de debat••• fundacloa na publioiclade 
doa ioa da oo.mi çio de II&U&, aa oondiçõea paiooaaoâ.ais 
do aabiente n ional, coa viataa ao aeu relacio~to com oa 
proceaaos educativos de moral e civi ; manteve colaboração oom 
o Conaelho Federal de Educação • o Conaelho Federal de Cultura 
quanto •o• aaaun •• de aútuo intereaae; ef tivo~ peaquiaaa do in-
t reaae de aua atqção 1 prinoipalaente re.laçio oa fatôree qu 
... 9 a fealiaaçio doa objetivos i•adoa pela Educação Moral e 
Cfvie&l diaciplinou, Gm diferentes oportunidades, a apliaa~ão ~ 

todolÕgiea e jur!dioa de,legislação por que ee rege a Educação M2 
ral C!vioa~ concluindo por enviar ã consideração do Sr.Miniatro 
projeto da Moraaa de Aplioaçio do Decreto-lei n9 181/1 , coa via
tas ao aperfeiçoaaento e dinamisação do aiatema. 

Co ae vi pelo N waido 1'01 daa a'tivlcladaa da. 

CliMC, teve el at\laqão naa aafeJtaa de aua rópria eao ia int ~ 
na, da adainiatNgio, gaM1 1 do uaino • onde a EKC ti~N c 
disciplina obri1atória, da ectitor.9io e publloaçio de obNa didá
tica• • outros 1natl'wllantoa educativos e, tinat.enta, da aoaied!. 
de co110 wa todo, a-través do aoo panh-nto • orien aqio doe ••! 
oa aaaiate -tiaoe, tão intiaaaente li1adoa à noaaa prohleaá~ica 

8ocial. 

Sobretudo, .apreendeu obra de di vul ação 1 inter -
p~taçio • preservação doa les!timoa objetivo• da Educação Moral 
e Cívi a, em aeu trÍplice aspecto filoaÓfico, pedagÓJiQo e didát! 
co, batendo·•• pelo aentido 1nentementa ~xiolÕgioo, espirit~ 

al, de que ae ~eveste 1 pel~ ob ervâne!a doe m•ios que da! devem 
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rea\11 tar, .. ter110e de fol"JJ&çio do aietério, de o .. uiaagio doa 
óraioa • eat&Ml t.entoa ela aaino • de PI'Oar--tio daa ativi~ 
dea aduaativaa. 

ror.a cliN~iva• - q11e te" o, apoi ut!Jaulan
te do Senhor Miaia'ti'O da Eduaa9ã e Cultura, h dor Ney INga, 
cujaa lfee agõea, atravia de diaounoe • aonterinoiaa~ - di
veraaa opol'tllnidadea, d..,na'tra'Nlm a alta compreensão de 8. Exa. 
sobre a problemática da Educação Moral e Cívica. 

No conjunto daeaea esforços, oa r.sponaáveis pe
la implantação e aanu"tençio da doutrina da EHC/EPB e pela vigili~ 
cia, coordenação e orientação do ensino • prática eduoativa des
sa• diaaipllnae, tendo vista os 'tNINilboa realisadoa a 1975 
e auacul:tando os rea\&ltados obtidoa, ellbora de atrerigio dif{oil, 
porque aainente..nte qualitativoa, oonclu pela conviaçio de ,ue 

tem sido aatiafatôrio • ant.&dor o deaenvolvt.ento do sistema ed~ 
cativo orlado pelo Decreto-1 i n9 869/69, aeainalando sua decisi 
va iapo~inoia no prooeaeo de foraaçio moral e cívica da aonso! 
ência nacional, ma o esmo te~po sugerindo o éarâter dinâmico I 
que o distingue, justifica~or de sua constante reav«liação e atua 
lizaçio, tal coao se pretende fa2er no novo ano que ae inicia. 

VISTO. 

QEJALDO HO!t~EDGKIO BEZEUA DE MENEIES 

PNaldu~• da etme 
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