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13.4-DOSSIÊ SOBRE A COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO.

6.
por exemplo 3 preocupado em retirar de seu credo nacional toda

suspeita de racismo_, de certo modo, em sua obra Le · Vrai et le
Faux Patriotisme, esforça-se por ver no nacionalismo uma forma superior do patriotismo. Não temos dúvida, entretanto~

em

considerar o patriotismo como a forma apurada e enobrecida do
nacionalismo.
O verdadeiro patriota exalta sua pátria mas
mitantemente
outros

é sempre

conco

capaz de compreender o patriotismo dos

o

Civismo nao é, aliás, apenas exterioridade~ nao

é

apenas bandeira, hino nacional ou parada de Sete de Setembro.
Como virtude anexa da justiça, é isso e muito mais do
isso:

que

é, sobretudo, bem comum e amizade c{vica.
O Estado pode tornar fechado o patriotismo, se pre

tende monopolizar todas as forças da pátria, penetrando
a fam{lia, para modelar o esp{rito da criança, ou, em

até
última

análise, se pretende reger toda a vida do pals, não só

mate

rial como espiritual. IncontestaveZmente, tais perigos

amea-

çam sempre o patriotismo. Devemos nosso devotamento, e

nossa

vida at~,

a nossa

terra natal. Mas nada há na Terra, quer P~

tria, quer Estado, que

possa amerecer obediência quando, co-

mo seres racionais, estivermos impedidos de prestá-Za. A obediência tem também seus limites. Dentro da resposta dada

por

SÃO PEDRO aos sacerdotes hierosolimitas e consignada nos Atos
dos ApÓstoZos (5~ 29), podemos também dizer:"Mais vaZe

obede

cer a Deus que aos homens".

6.

PATRIOTISMO, NACIONALISMO E INTERNACIONALISMO
Um dos mais ilustres patriotas de todos os

tempos

- SILVIO PELLICO - justificou com grande acuidade o amor

da

pátria, mas sem excZuir, reversamente, o amor da humanidade.
Se a nacionalidade nos

enriquece~

humanizando

os

sentimentos regionalistas, de outro lado Zeva-nos à Zimitação,
restringindo a nossa vocaçdo internacionalista.
O amor da pátria não deve, porém, banir de nós nem
o amor da região menor em que nascemos, nem o amor da

humani

dade peZo qual nos unimos à comunhão maior dos homenss através
dos sentimentos de simpatia internacionaZ que devemos em
desenvoZver».

nós
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O homem equilibrado é o que desenvolveu em si, harmoniosamente, os três sentimentos que~ longe de se destruirem,
se completam: o regionalista, o nacionalista e o internacionalista (v. A.MACHADO PAUPERIO, Teoria Geral do Estado~ 6~ ediçao, Forense,

1971~

~

pago 39).

O patriotismo nao raro, é ego{sta em certa medida,
tal como o homem. Mas~ assim como o patriotismo, protetor
do
individuo, não pode subsistir senao entre aqueles que subordinam alguns de seus interesses particulares aos de seus compatriotas, quando o bem comum o exige~ a vida internacional, pr~
tetora das nações, não pode também subsistir se cada patrioti~
mo nao subordina alguns de seus interesses particulares à Comu
nidade das Nações quando o bem comum maior igualmente o exige.

t licito que se espere que o direito, que
aos indivlduos, se imponha do mesmo modo às nações.

se

impôs

Sem dúvida, diz, entretanto ~ SILVIO PELLICO~ a huma
nidade é nossa grande pátria J mas imaginar que o
patriotismo
é egolsmo coletivo é tão falso quanto condenar como egolsta o
amor paternal ou o amor filial ( v.S.PELLICO, Dei deveri degli
uomini~ in Opere saelte, Paris, 1837, 305 sg.J.

7.

DETURPAÇOES NACIONALISTAS

O nacionalismo facilmente se deturpa e se prostitui.
Que o diga o fascismo e o nazismo de nosso século. Se ele se
incorpora a uma filosofia que tenha por postulado a superioridade racial, degenera fatalmente em racismo, que, muitas vezes,
aparece também nas próprias grandes naçoes que se dizem
demo
cráticas.
Para não degenerar, o nacionalismo há de integrarse numa filosofia racional e espiritualista. Nesse caso, pode
tomar sem perigo o caminho do reforço virtuoso das
energias
voluntárias que corporificam o patriotismo.
O raci.smo é, porém, um resqu{aio do paganismo, que
dá à matéria superioridade sobre o esp{rito e ao pol{tico primado sobre o religioso.
CHARLES MAURRAS, o pertinaz chefe da "Action Française"~ foi v{tima desse perigo, subordinando a religião católica à civilização mediterrânea. O catolicismo não tinha para
ele um fim próprio, mas apareceu-lhe como excelente
meio de
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criar um habitat terrestre superior. Para MAURRAS 3 não há senao um absoluto3 a civilizaç~o mediterranea3 a que todo se deve subordinar. Para ele~ "um verdadeiro nacionalista coloca a
pátria antes de tudo ; concebe 3 pois 3 todas as questões
pol{ticas pendentes em sua relação com o interesse nacional".

Seus princ{pios ~ portanto 3 como diz LACHANCE (v.Pour
quoi Rome a parlé, Ed. Spes~ Paris, 1927), conduzem à
mobili
zação dos valores humanos e divinos ao serviço do nacional.

t a doutrina do que poderlamos chamar de nacionalismo integral.
Está claro que estamos aqui diante de uma grosseira
heresia, razão pela qual o movimento polltico que comandou não
escapou da condenação da Igreja.
O racismo foi aindaJ entretanto, muito além, atingindo a hegemonia da carne e do sangue e deixando de
distinguir3 como nós o fazemos 3 a ordem do ser, determinada pela necessidade f{sica e fisiológica, e a ordem da operação, govern~
da pelo plano da razão e da liberdade espiritual. Confundindo
tudo num mesmo sistema, unifica todas as nossas tendênci as, abolindo de um só golpe a supremacia do esp{rito e de graça.
Por isso 3 "todos os métodos de educação do Estaco
racista deverão ter por fim Último inculcar no coração e no cé
rebro da juventude o sentido e o instinto da raça" (v. ADOLFO
HITLER, Mi lucha, Editorial Mateu , Barcelona, 1962).
Tal orgulho racial,anti-humano e pagão, atenta con
tra a igualdade cristã, a justiça e a caridade. Não
podemos
deixar de repudiá-lo.
Como demonstra LA CHANCE, "a alma, ai nela que sus tente relações essenciais ao corpo 3 é entretanto subjetivamente i~
dependente dele em suas operações próprias" (v. Ou vont
nos
vies ?, Montréal, 1934 3 págs. 3 2 e segs.).
Se o esplrito transcende a matéria e a domina, uti lizando-a para seus fins,
e possui
sobretudo a maravilho
sa prerrogativa de modificar-lhe as tendências, de enriquecerlhe os hábitos, de submetê-la a permanecer às suas ordenas não
há por que submeter o esplrito 3 deterministicamente, à influê~
aia da matéria, não há por que subordinar-se a alma ao corpo .
O esplrito não tem o condão de mudar a qualidade do orgamismo
corporal mas tem o de fazê-lo concorrer para a consecução
de
seu ideal. Afinal, segundo o ·plano racional e cristão , a unid~
de da pessoa humana deve operar pelo alto e não por baixo.
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Temos de tal modo desejo de amor e de redenção~ que
de modo algum podemos pensar em atribuir t amanha eficácia
e
valor ao nosso mlsero sangue. Se não podemos desconhecer a importância dos fatores étnicos e do seu papel no desenvolvimento da civilização~ não podemos igualmente deixar de considerar
que o espiritual em n5s procede imediatamente de Deus 3
puro
Esplrito, princlpio de que decorre o sopro animador de toda a
carne.

8.

PATRIOTISMO E RELIGIÃO

o amor à pátria e as suas tradições com
~

capacidade
de renúncia e autêntico altru{smo~ que se transforma em carida
de3 isto e3 em benevolência ativa estribada sobre a fé em uma
comum filiação divina, fonte de devotamento e até mesmo de sacriflcioe Pode-se dizer que o que alimenta o amor da pátria e
a genero~idade que o acompanha é chama capaz de aprimorar a ca
ridade. Fácil é 3 aliás 3 verificar q~anto as almas sinceramente
religiosas são particularmente devotadas ao pr5ximo ,
através
do zelo pelo bem comum e do amor ardente pela pátria. De
outro lado 3 somente o verdadeiro patriota~ despido do interesse
egolsta 3 e portador dos princlpios morais que só a
religião
sinceramente vivida é capaz de dar.
4

4

Mas a religião e o patriotismo 3 objeta-se 3 têm fins
próprios bem diferentes: enqu anto aquela é o amor dos bens eternos~ este é o amor dos bens temporais. Enquanto a
religião
é o culto para com Deus 3 o patriotismo é o culto para com uma
porção de humanidade organizada. ~ religião dirige nossos atos
de culto interior e exterior para Deus, princ{pio primeiro de
nosso ser. O patriotismo 3 ao contrário 3 inclina-nos 3 à
guisa
de piedade filial, a render homenagem de nossos
sentimentos
e de nossas ações a esse complexo 3 por uma parte indefinlvel ~
de princlpios segundoode nosso ser 3 que chamamos de pátria. E
então religião e patriotismo 3 constituindo realidades distintas3 não devem ser confundidos.
Sem dúvida, os móveis do patriotismo nao se tornam
dignos de veneração, a não ser que se subordinem ao Princ{pio
primeiro ao qual eles
próprios servem de instrumento. Um patriotismo racional supoe a crença em um ser Principio e
Fim
das coisas.
Se Deus ocupa lugar supremo, nosso ser e o comporta
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mento de nossa vida têm por princ{pio nossos pais e nossa patria~ aos quais somos devedores de nossa existência e de nossa
manutenção. Da{ se segue que~ depois de Deus~ é para com seus
pais e sua pátria que o homem 8e encontra mais em d{vidae
O
patriotismo é virtude que reside na vontade e que se torna aur
to em virtude de exigências Zeg{timas de nosso existir.
~

O patriotismo católico possui~ de certo modo, a sua
Carta~ desde o Natal de 1914, quando se editou a importal Pastoral do Cardeal MERCIER, Patriotisme et enduranae, que
se
levantou no solo belga como o grito patético da alma nacional.
Declarando corajosamente aos fiéis que o poder ocupante
nao
aonstitula autoridade legitima, razão pela qual não lhe devia
a população
estima nem obediência~ definiu MERCIER o patri~
tismo em termos antológicos. Perguntando de onde vinha "a necessidade e 3 por aonsequência, a vontade de se devotar ao interesse geral" 3 responde: R que "os interesses de família,
de
alasse, de partido, a vida corporal do individuo estão~ na es cala dos valores, abaixo do ideal patriótico~ porque esse
ideal é o Direito~ que é absoluto. Ora, não há Absoluto, na rea
lidade~ senão Deus .•.
Quem nao sente que o patriotismo é s a grado? A religião do Cristo faz do patriotismo uma lei. Não há
absolutamente perfeito cristão que não seja um perfeito patri~
ta". E, dirigindo-se ao clero, acrescenta o prelado:"Sejam ao
mesmo tempo os melhores guardiães do patriotismo e os sustenti
aulas da ordem pública" (v. L.WILLAERT, S.J.~ Religion et Pa triotisme~ Casterman, Paris~ 1947, págs. 103/4).
Religião e patriotismo representam~ sem dúvida ~ duas
idéias-forças naturais, universais e imortais. Orientados para
o serviço do Bem Comum, a sua ausência ou o seu enfraqueaime~
to prenunciam a decadência de um povo ou de uma comunidade.

9.

PATRIOTISMO E BEM COMUM

Para sermos bons cidadãos, precisamos praticar
as
virtudes morais. Mas a prática de tais virtudes não existe logicamente se não se crê na espiritualidade do próprio ser e se
nao se reconhece a autoridade de uma ordem eterna.
O patriotismo é virtude moral anexa à justiça. Cor-

responde, de certo modo, à amicitia dos escolásticos, que pode
ser chamada de civismo ouJ de modo geral, de solidariedade huma
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na. t universal mas manifesta-se concretamente na formulação
do bem comum de determinada comunidade humana, que se
preocupa especificar.
Sendo virtude moral, está claro que se há
de
dirigir muito mais para os homens que para as coisas. t mais ,
portanto, forma de solidariedade fraterna que ufanismo por nos
sas belezas naturais.
SÃO PAULO enfatiza o grande escândalo do
patriotismo judaico, quando declara: "Nao há diferença entre
o
Judeu e o Gentio, porque o mesmo Cristo é o Senhor de todos "
(Romanos, X, 12). Na liturgia católica fala-se na volta à pátria do paratso, dando-se a entender talvez que se deva
tender a uma caridade universal, verdadeira negaçao do amor parti
cular de uma pátria.

clamar

Dentro desses pressupostos, como se poderá proque a Igreja fortalece o sentimento patriótico ?

SANTO AGOSTINHO esclarece a questão,
falando
da caridade com a profundidade e a suti Zeza habituais: "t pr~
ciao amar todo o mundo igualmente; mas, como nao se pode
ser
útil a todos, devemo - nos consagrar antes de tudo àqueles
que
se encontram unidos conosco de maneira mais estreita, em consequência das conveniências de tempos, de lugares ou outras "
(De doatrina christiana ~ I, cap. 28), apud M. BLONDEL, Patrie
et humanité (Semaines soaiales de France)~ Paris - Lyon,1928.
O amor e o serviço devem, pois, manifestar-se
em primeiro lugar~ aos nossos próximos 3 ou melhor, na fam{lia
e na pátria.
Precisando e desenvolvendo o pensamento de seu
Mestre, a que junta o de ARISTOTELES, nesse como em tantos outros pontos, SANTO TOMÁS DE
AQUINO doutrina que nossa
afef
ção deve ser tanto mais intensa quanto seu objeto nos é
mais
próximo pela natureza mesma, indo primeiro à fam{lia, depois
a nossos compatriotas, antes de atingir outros a{rculos de aon
vivência (S.Theol., IIae 3 quaest.XXVI, art. 7 e 8).
Os nossos primeiros ascendentes sao pai e mae .
Nessas condições, é lógico e compreens{vel que o
patriotismo
se inicie pela reverência dos pais, verdadeiros elos
vivos
entre dois mundos. Pátria deriva-se de~ e patriotismo, como diz GUSTAVO CORÇÃO, "deriva de uma lei natural que foi elevada à dignidade de mandamento divino: honrar pai e mãe"
(v.
GUSTAVO CORÇÃO, Patriotismo e Nacionalismo, Editora Presença ,

Rio de

Janeiro~

S.d., pág. 28)
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Mas a pátria tem o direito de nos impor deveres,
que podem ir até o sacrif{cio, inclusive da própria vida, como
relembra
no caso da guerra defensiva. SANTO TOMÁS DE AQUINO
que o bem comum é ma~s divino que o bem individual e que, por
ao
consequência, a pátria, no interesse de todosa pode pedir
na- o
cidadão sacriflcios que redundem no bem, ao mesmo tempo,
só dela como de sua famllia e de sua prÓpPia pessoa.
Esse patriotismo é amor ao bem comum. Mas

amor
nao se ensina. Nenhum poder humano pode impô-lo, Nenhum Estado
pode estabelecê-lo sem uma filosofia do esptrito. Mas o princf
pio do Evangelho,que manda que se ame a Deus sobre todas
as
coisas e ao próximo como a nós mesmos, é capaz, por si
so 3
de fazê-lo imperar no mundo, à guisa de generosa amizade.
~

10.

PATRIOTISMO INTENSO MAS NÃO ABSOLUTO.

ativo
Se se subtrai o patriotismo ao controle
da razao para lançá-lo em arena livre, ele pasaa a
confiscar
em seu proveito todos os outros sentimentos e degenera em fan~
tismo coletivo (v. LOUIS LACHANCE, O.P., Nationalisme et Religion, Ottawa, 1936 ~ págo 175).
O amor da pátria não
sordenado e absoluto.

pode~

assim~

ser amor

de-

SÓ a Deus devemos amar sobre todas as coisas
e
dentro da eternidade do Esptrito. As Pátrias, por grandes
tudo
longevas que sejam, um dia morrerao, desaparecendo como
que é temporal e efêmero.
Por isso, todas as doutrinas que fixam para o
homem , como fim supremo, o nacionalismo, o estatismo ou o patriotismo, estão condenadas à falência.
A Nação, o Estado ou a Pátria merecem a
obediência e os nossos sacrif{cios,mas não têm direito
sobre a vida de nosso esptrito e de nossa consciência.

nossa
algum

O bem de tais comunidades, embora relevant{ssimo, jamais pode ser a suprema lei da Vida.

Na Vida, os bens temporais devem subordinar-se
aos eternos, numa autêntica hierarquia de valores.
O amor da Pátria que nada admite de superior en

fraquece o homem e acctba por enfraquecer a p&tria. s5 quem
deixa de reconhecer Deus acima das nações pode encontrar
e ~os que o prendem à pátria~

13.
n~o

os

O amor da Pátria sobre todas as coisas cria um
to tapatriot~smo pagao 3 que degenera nos trist~s
fastos do
litarismo de nosso sécu~o.
Como diz FR. DE HOVRE~ "um amor patriótico que
não tem na base o esptrito de justiça~ de verdade~ de humanidade, de mora~idade~ de caridade cristão, de re~igiosidade~ n~
ma pa~avra~ de algo de superior à a~ma e à pátria, não tem utf
lidade a~guma para esta". Ao patriotismo também se ap~ica o di
to do poeta : " Não te quereria tanto, minha bem-amada~ se nao
amasse minha honra mais que a ti". O homem ~eal~ o pai
e a
mae na acepção da pa~avra~ o filho digno desse nome, o
homem
mesmo
de moral~ o homem de honra~ o verdadeiro crist~o é~ ao
tempo, o me~hor patriota e o melhor cidadãoo "( V.FR.DE HOVRE!J
Ensaio de Fi~osofia Pedagogica, S~o Pauto, Companhia
Editora
Nacional~ 1969, pág. 296}.
Como assinalou CHESTERTON, "o patriotismo degenera em v{ cio desde que dele façamos a virtude suprema".

11.

HUMANISMO C1VICO.

Dentro de nossas convicções democrática~ 3
o
civismo há de apoiar-se numa concepção de respeito à pessoa hu
mana e de sua dignificação~ através de condições morais e espf
rituais superiores.
A educação ctvica é 3 a~iás, apenas uma parte da
educação geral e deve inspirar-se~ por isso mesmo, exatamente
nos mesmos ideais que animam esta.
Tais ideais, londe de deverem ser fruto da polf
tica partidária, devem sobrepor-se aos próprios partidos. Obviamente, a educação c-ívica não pode ser "oficialista"~ no se!!:
tido de interpretar os sentimentos particularistas de um deter
minado Governo que está ocasionalmente no Poder. A educação cf
viaa há de ser, portanto~ sejam quais forem as vicissitudes do
Estado~ a educação do Bem Comum, forjada
na dignidade humana
e baseada nos va~ores éticos
e espirituais da nacionalidadeo
Por isso mesmo, a educação c-ívica deve ter

um
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alto sentido moral. Definindo o fim supremo da educação c{vica~

diz KERCHENSTEINER

estatal" (v.
na~

que este "é formar o sentimento ético

G. KERCHENSTEINER~ La educación c{vica~ Barcelo-

Labor ). Isto quer significar que 3 mesmo que se eduque

do em vista a filosofia do Poder dominante, deve-se

t~n

tender

sempre a melhorá-lo no que seja poss{vel.
Por outra parte, porém~ como diz LUZIRIAGA (v.
LORENZO
S.A.~

LUZURIAGA~

Diccionario de Pedagogia, Editorial Losada

Buenos Aires, 1959)~ "há que advertir que o fim

da educação c{vica não
é cidadã

é

Último

o Estado, senão a personalidade~ que

, mas também algo mais".
Para que se não sa~rifique a pessoa ao Estado ~

ou melhor, ao partido que o representa, o civismo deve

info!

mar-se de ideais éticos, procedentes ~ em Última análise, dos
ju{zos de valor 3

das avaliações e das estimativas

deduzidas

da Metaf{sica, da Religião ou do que os alemães chamam

Wel-

tanschauung da visão do mundo ou do que em antropologia

cul-

tural se denomina

cultura~

em sentido diverso do corrente.

12. CIVISMO E SEGURANÇA NACIONAL
Como reconhece a própria Equipe do Departamento de Estudos, responsável pelos problemas da Segurança Nacio
nal na Escola Superior de Guerra, "é no campo moral e

espf

ritual que reside a mais profunda crise do mundO contemporâneo, razao
maior da insegurança generalizada entre as naçoes e dentro das próprias comunidades nacionai~" (C18- 123 ?2 - Segurança Nacional - Equipe do DE).
Atendendo a tal conjuntura,universal e

nacio

nal~ o Civismo há de apresentar-se hoje com novas dimensões

Já

se tornou obsoleto o civismo de antanho, palavroso,

nesco e patrioteiro. Civismo semelhante em tudo ao

.

ufa-

Cristia -

nismo de muitos~ que se contentam apenas, em Vez de viver

as
verdades do Sermão da Montanha, em casar na Igreja e em assis
tir a missas de sétimo dia. O Civismo hoje há de ser realmen
te amor ao bem comum da pátria, dentro dos princ{pios éticos
e espirituais da nacionalidade. Há de ser um civismo autênti
co porque antiego{sta e antiego{sta porque altamente espiritualista, inspirado em Deus, princ{pio e fonte de todos
os
valores.
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Com essas novas dimensões do Civismo, vamos ins
tauPar um novo mundo em nossa Pátria. Vamos, com ele, varrer o
neutralismo educacional~ que tantas vezes infestou~ em
cento
e cinaoenta anos, os arraiais da nossa pseudo ciência pedagógica oficial.

13.

CIVISMO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO HOMEM

Os "quadrados" nao somos n5s. Os "quadrados"sao
hoje os que proscreveram Deus da Escola e do Estado. Sem Deus,
tudo é relativo e a Moral um simples feixe de princ{pios ao~
vencionais. Sem Deus ~ a vida não tem sentido nem diretrizes. A
ciência, de sentido meramente indicativo, não tem sequer meios
de harmonizar consciências.
Porque a educação sem Deus nao foi capaz
de
varrer o ego{smo humano que culminou na aberração supercapitalista, homens agnósticos pensaram, como meio de neutralizar os
maus instittos individuais, em socializar a própria vida
do
homem. Mas, isso fazendo, submergiram a prÓpria pessoa humana
na voragem do totalitarismo, em que o homem perde a liberdade
e passa a ser engrenagem da máquina social. Do individualismo
voraz, em que o homem destrói o próprio homem, nasceu o socialismo voraz~ em que a sociedade dest5i os pr5prios
membros
da comunidade em sua feição e dignidade por excelência de seres individuados e distintos, com um destino próprio e eterno,
diferente do
destino da pessoa coletiva de que fazem parte.
Por isso, nos dif{ceis tempos atuais, em que

•

o
joio se mistura com o trigo a cada momento, havemos de ser os
arautos do Novo Civismo, que há de trazer para o Brasil, atra
vês do campo educacional, os pressupostos futuros de uma Nova
Civilização 3 que, no dizer profético de KEYSERLING, há de fincar seus pes nas plagas inquietas desse nosso Novo Mundo ainda
em ebulição.
o;

Na esteira dess~ pensamento, sentimos a perspe~
tiva de nosso pa{s, integrado no processo de desenvolvimento ,
que o tornará em breve capaz de liderar a civilização de
nos
sos dias.
Sem dúvida, a Educação há de vincular-se a esse
processo de desenvolvimento, mas tal não pode significar,
de
o
modo algum, subordinação ao monismo econômico, como diz
Prof. Ministro GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES, Represe~
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tante do Estado do Rio de Janei~o na Quinta Sessão Plenária da
Confe~ência Nacional de Educação~ ~eatizada em São Paulo
já
em 1969. "Ciência., cultura~ ticnica_, economia, educaçao., em uma palavra, o desenvolvimento., deve estar impregnado de " hum~
nismo" sem o qual não teria qentido a afirmação da "Populorum
Progressio" de que a educação constitui o primeiro objetivo de
um plano de desenvolvimento, com a advertência de que o desenvolvimento integ~al do homem i correlato ao desenvolvimento
solidário de todos os homens. Para evitar distorções_, unilateralismo ou limitações conceituais, inclusive quanto à concepção de cultura, ressalte-se a necessidade de dar igualmente aos
educandos consciência dos valores espirituais e morais~ de sua
dignidade humana_, de sua responsabilidade e " progressiva auto-determinação3 convertendo-os em .sujeitos do seu próprio desenvolvimento". Neste sentido i que se processo o esforço
de
sua incorporação vital à comunidade, despertando-lhe o
senso
de solidariedade humana. Erro haveria_, de sirias consequências 3
se reduzlssemos a educação exclusivamente 3 a uma "inversão pr~
dutiva"., com abstração de completa formação pessoal., imprescind{vel a que se estabeleça no conv{vio humano um clima
de
justiça, compreensão e paz" (Anais, vot. II., pág. 601).
3

3

Essa i a meta de nossos esforços e de nossa a...
çao. Para que cada educando se converta em sujeito do seu proprio desenvolvimento, a educação há de basear-se nos principias iticos e axiológicos fundamentados em sua fonte por excelência - Deus. Com base em nossa lei fundamental 3 que
dá
a filosofia para toda a educação brasileira- o Decreto-Lei n9
869/69, as novas dimensões do Civismo regenerarão o Ensino no
Brasil, preparando-o para as
novas responsabilidades que se
avizinham no alvorecer do terceiro milênio já a vista.

14.

S!NTESE DA DOUTRINA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Verifica-se do desenvolvimento das idéias, ora
expostas, que o Conceito de Civismo explanado raaliza uma feliz slntese da Doutrina de Educação Moral e C{vica - letra
a
do art. 69 do Decreto-Lei 869/69. E como as bases filosÓficas
do art. 29 do mencionado diploma legal, segundo o seu parágrafo Único, devem motivar a ação de todos os Mestres_, essa Doutrina tambim corporifica a de toda a Educação brasileira.
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Maio de 1972

Parte I)

4285

ereto-lei no 1.21Y, t:le 9 te maio de 1972, que "dispõe
sobre incent"vos à :pesca e dá outras providências".(Enc. ao S.F., pfinterm. da. SAP., em 15-5-72.>.
4. 026-72 - N° 79, de 12 de maio de 1972. Submete ao Senado Federal
a designaçao do Sr. Roberto LUiz Assumpção dp Araújo,
Ministro e1e Primeira Classe da Can·eira de Dlplom· .~a.
para exercer a unção oe Emb ixanor do Brasil jun
o Governo drt lnd t, no termos dos arti ;os 22 e 23 c a
Lei no 3.917, de 14 de julho de 19131. (Enc. ao S.F.,
p,mterm da SAP., em 15-5-72.)
432-72 -· N 80, e 12 de maio de lG72. Acusa o recebimento da.
Mcns g m 11° 10, de 3 e aio o corrente ano, acompanhada de a togr.1fo do Decreto L :~lat·vo no 9, c e
1972, do
nado 1. \! eral. (Enc. ao 6.4-.., p,mte1·m. a
SAP., em 15-5-72 d
8. eS5-64 ... - N" 81, cio 12 de meio de 1972. Acus o l'E;cebimcnto da
.'lensa.-:;em CN/17, de 4
maio do corrence ano, do
Senado Federal. (Enc. ao S.F., p/interm. da SAP., .em
15-5-72.)
9.970-65 - NQ S2, re 12 de maio de 19'72. Acusa o rece ;m no da
M.:msagem SP 19, t.t: 18 de abril do corrente ano, do
Senado Fedeial. {Enc. ao S.F'., p/interm. a SAP .• em
15-5-72.)

PR

1.834-72 -

N° 83, c.e 12 de maio de 1972. Acusa o recebimento do
Mensagem no SP /20, de 18 de abril do corr nte ano,
do Senado Federa. (Enc. ao S.F., p,int rm. da SAP.,
em 15-5-72.)

-·CONSULTORIA GERAL DA REPúBLICA
-Parecer

PR

1.105-72 -

,olve

N° I-178, de O de maw de 1972. "Aprovo. Em 11 de
maio de 19t2". (Rest. ao MEC., em 16 5-72.)
Assunto: Acumula'ção ilícita não enseja aposentadoria nos car os acumula 'os. Ocorrondo
boa-fe, a aposentadoria se dará no cargo para o
qual o funcionário optou.
PARECER: 1-178
Maria José Leite Muniz, por estar acuraula.ndo, ilicitamente (nos te.rmos do P recer n" 470-H, de 2J de
fevereiro de HJ6 , deSta Consultoria Geral), os cargos
de Inspetor de Ensmo e Redator do Ser iço Públlco,
teve de submeter-se a inquerito administrativo para os
efe1tos de art1go 193 e seu parág aro único da. Lei
n~ 1.711-52. Tendo sido provada a boa fé da funcionária, con_cedeu-se-lhe optar por um dos dois cargos, em
obediência ao disposto pelo citado a:rtigo 193, caput. A
opção foi feita relativamente ao cargo de Inspetor de
Ensino.
2. Ocorre que a referida funcionária está se apo ..
sentando por invalidez. Eviclentctnente, a aposentador·a
será no cargo de Inspetor de Ensmo, úmco ocupado
pela servidora, a partir <ia opção acima aludida, nao
tendo, data vema, o menDr fundamento a. possibilidade
aventada da percepção cumulativa de proventos, em
1·azão da menciona a acumulação proíbtda.
·
3. No julgamento do M.S. no 8.886, dL>cidiu o Egrégio Supremo Triounal Federal:
"A acumulação de proventos,
inativi ade,
está condicionada a acumt aça,o de venc1me ltos n<1. ativiãade". (in RDA, \IOl. 7'1, página
no 192.)

72
rt 1,
tbro

em

·da
mto
r-ica.
gia.
972;

da

mdo
ar.004,

pelo
ulho

na

; da
·óleo
.972;

4. Do momento em que a funcionária optou pelo
Cargo de Inspetor ae Ensino. deixou de receber os ·eucimentos, ~este, acumulados wm o::. de Red tor, vale
dizer, sam do 1·eg1me de acumulaç-o. Ora, ine ist·n o
e.cumutaçao de vencimentos, como \1sto1 imp
vel e
torna a ncumulaç r) de proventos.
Nestas cohoições, opino contrariamente à percepcão cumulativa de proventos, no caso.

da

Sub censura

Brasília, 8 de maio de 1972. - Romeo de Almeida
Rarnos, Consultor-Geral da República.
PB

sso
ui-

~ão

F.,

'1.158-69 -

N° I-179, de 9 de maio de 1972. n Aprovo. Em 11 de maio
de 1972". (Rest. ao MEC., em 16-5-72.)
Assunto: As "Diretrizes para o~t Centros
Civicos" baixadas pela Comissão Nacional de
Moral e Civismo dependem de homologação ministerial. ,
PARECER:

sso
ão,
fli~

9

U'-

1-179

O Decl'eto-lel no 869, de 12 de setembro de 1969,

•dispondo sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica
como disciplma obrigatoria, n
escolas de todos oa
graus e modalidades, dos sistemas de ênsino no Pais •
cnou "no Ministério • a Educação e Cultura, diretamente s?...bordinada M Ministro de Estado, a Comissãn
Nacional de Moral e Civismo" <artigo 5°) fixando-lhe,
de logo, as principais atribuições <artigo 6°) e determinando que as demais constituiriam objeto de regulamentação.
2. O Decreto no 68.065, de 14 de janeiro de 1971,
regulamentando o ~rt-:to-lel no 869, acima referido, ao

MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E

CULTURA

D~~ w~ ~~ ~
Jf.t- 5- )1
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MINISTÉRIO OA E·OUCAÇÃO E

CULTURA

COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVIS1JO

Oj''Ício n9
Do

· /72-CNMC .

Presidente da Comiss5o

Em
Naciona~

de junho de 19 ?2

de Moral e pivismo
:

Ao

.

--

Exm9 . Sr. 1Jinistro da Educação e CuZ.tu1')a .

Auun~:

Encaminha Parecer.

Senhor Ministro:
Acuso recebido o Aviso n9 604-BSB_, de 5 do corrente, no
qual. V.Ex~ teve a gentileza de transmitir a providincia que
se
dignou tomar_, encaminhando
douta ConsuZ.toria Geral da Rep~bZ.ica
o Parecer n9 19, de 17.05.72, da Z.avra do ilustre Conselhei~o Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes e aprovado por
esta
Comissão, relativo à ,q uest5o de nossa competência, submetida àquela Cons uZ. to ri a.

a

A prop5sito~ cabe-me o dever de mais uma vez dirigir-me
a V.Ex~ _, para dar conta da tramitação posterior da matéria nesta
Comiss5o . Ciente esta de que o Parecer da Consultoria Geral da Rep~b. liaa havia sido profel"~ido antes· que Z.he oh~gasse às
mãos o p1,~
nunciamento da CNMC, deliberou reestudar a matéria, desta vez e em
face dos termos daque Ze Pareeer, tendo em vista apoiar em novos al"~
. gumentos a sua posalveZ revisao.
Feito o reestudo, aZias pelo meomo Relator do estudo an
te1,ior_, a Comissão deeidiu não só .aprová-lo_, como levá-Zo ao eo•
d e V . E' X._,
a para as prov~.d....
•
b~
.
J
ntec~mento
ene~as ea ~v~~s.
Tudo isto estava deeidido antes de reeebe1,mos Çle V.E~c~
a comunieação do eitado Aviso 604-BSB. Agora, im face dele, reconhecendo com satisfação o elevado descortino eom que V.Ex~ .houve
por bem adotar a medida a que faz referênel.a 3 entendeu a Comissão
que seria prestar um serviço à causa da moral e do civismo
do
Pa-ís, e~ particularmente~ ao louvavel intuito de melhor esalareeimento do assunto 3 demonstrado por V.Ex~~ nao deixar de procede~ a
decisao de remessa de seu novo arrazoado, em aditamento ao
anterior e sua devida complementação.

g o que ora tenho a honra de fazer~ juntando a este
o
Parecer n9 21~ da lavra do Conselheiro Geraldo Monted5nio Bezerra
de Menezes e apl"~OVado em sessão pZ.enária de O7. 06. 72~ da Ci'n·· c.
l'lo ensejo_, reitero a V.Bx~ os protestos da ma·ior estima
e o mais elevado apreço.
ALTE. BENJAMIN SODR"t
Presidente da CNMC

MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO

\

Em

/72-CNMC

Of{cio n9

de junho de 19 72

Do

Presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo

Ao

Exm9. Sr. Ministro da Educação e Cultura

Assunto:

Encaminha Parecer.

Senhor Ministro:
Acuso recebido o Aviso n9 604-BSB~ de 5 do corrente~ no
qual V.Ex~ teve a gentileza -de transmitir a providência
qu~
se
dignou tomar~ encaminhando à douta Consultoria Geral da Republica
o Parecer n9 19, de 17.05.72~ da lavra do ilustre Conselheiro ltinistro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes e aprovado por esta
Com~ssão~ relativo à questão de nossa competência~ submetida àqu~
la Consultoria.
A propósito 3 cabe-me o dever de mais uma vez dirigir-me
a V.Ex~ , para dar conta da tramitação posterior da matéria nesta
Comissão. Ciente esta de que o Parecer da Consultoria Geral da Re
.pública havia sido proferido antes que lhe chegasse às mãos o pr~
nunciamento da CNMC~ deliberou reestudar a matéria~ desta vez e em
face dos termos daquele Parecer 3 tendo em vista apoiar em novos ar
gumentos a sua posslvel revisão.
Feito o reestudo 3 aliás pelo mesmo Relator do estudo an
terior 3 a Comissão decidiu não só aprová-lo 3 como levá-lo ao
conhecimento de V.Ex~ 3 para as providências cab-íveis.
Tudo isto estava decidido antes de recebermos de V. S~
a comunicação do citado
Aviso 604-BSB.figora 3 em face dele~ reco nhecendo com satisfação o elevado descortino aom que V.Ex~
houve
por bem adotar a medida a que faz referência~ entendeu a · comissão
que seria prestar um serviço à causa da moral e do civismo
do
Pals~ e~ particularmente 3 ao louvável intuito de melhor
esclarecimento do assun~o 3 demonstrado por V.Ex~~ não deixar de proceder à
decisão de remessa de seu novo arrazoado 3 em aditamento ao
anterior e sua devida complementação.
g o que ora tenho a honra de fazer~ juntando a este
o
Parecer n9 21 ~ da lavra do Conselheiro Geraldo Montedônio Bezerra
de Menezes e aprovado em sessão plenária de 07.06.72 3 da CNMC.
No ensejo reitero a V.Ex~ os protestos da maior estima
e o mais elevado apreço.
3

(a)

ALTE BENJAMIN SODRt
Presidente da C1 ~MC

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO.

PARECER N9

21,

de 05.06.72

Aprovado em Reunião Plenária do
dia 07.06.72 (Ata 407~)
Ementa - r competente a Comissão Nacional de Moral e Civismo, independentemente de homologação ministerial, para baixar as Instruções dos Centros CÍvicos ,
"ex- vi" do que dispõem tanto os artigos
11 e 12 do Decreto-Lei n9 200-67, como
os artigos 69, parágrafo Único, do Decreto-Lei n9 869-69, e 33 do Decreto n9
68.065-71.

O

parecer do Exm9. Sr. Consultor Geral da RepÚblica traz

esta ementa:
"Assunto - As Diretrizes para os Centros CÍvicos baixadas pela Comissão Nacional de Moral e Civismo dependem
de homologação ministerial".
Em sua singeleza, o excerto está longe de refletir
a
significação demolidora do pronunciamento, que torna
inteiramente
inócua a criação de um Órgão do porte da CNMC com repercussões
nao
só no âmbito educacional, mas em áreas de segurança do País.
Por isso mesmo, muito
porta à Comissão o ius in thesi -

mais que o ius in hipothesi,

irn

-

Há que atentar na "COHPET1;NCIA ESPECIAL" - a expressao
•

da lei - que foi atribuÍda a este Órgão, por força do art. 69,
nea a, do Decreto-Lei n9 ·869, de 12 de setembro de 1969,
qual
ja a de -

e

alíse-

"Implantação e manutenção da doutrina de Educação
Moral
e CÍvica, de acordo com os princípios estabelecidos
no
art. 2?".
Inequívocos o texto e a mens legis.
Para aquele fim especÍfico, dispõe o art. 69, letra a:
"Caberá, especialmente~ à CNMC articular-se com as
toridades civis e militares, de todos os níveis
governo".

aude

HINISTERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO

2.

poem

Tais prescr1çoes, de irrecusável transcendência,

Moral

em destaque a posição institucional da Comissão Nacional de
e Civismo o
Vale a pena lembrar que A DOUTRINÁ QUE INCUMBE À

CNHC

formula

IHPLANTAR E MANTER se esteia nos següintes princípios,
dos no art. 29 do mencionado diplima :

"a) a defesa do princÍpio democrático, através da preservaçao do espírito religioso, da
pessoa humana e do amor

dignidade

à liberdade com

da

responsa-

bilidade, sob a inspiração de Deus ;
b) a preservação, o fortalecimento e a projeção

dos

valores espirituais e éticos da nacionalidade;
c) o fortalecimento da unidade nacional e do
to de solidariedade
d) o culto

sentimen

humana ~

i~s

à Pátria, aos seus sÍmbolos, tradições,

tituições, e aos grandes vultos de sua história ;
e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na
dedicação

à família e à comunidade ;

f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conhecimento da organização sócio-polític~
econômica do País ;
g) o preparo do cidadão para

o exercício das

ativi

dades cívicas, com fundamento na moral, no

patri~

tismo e na ação construtiva, visando ao bem

co-

mum ;
h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trab a lho e
da integração na comunida de ".
Consagra da a tese esmagadora,destrutiva, de que

todos

os atos da CNMC, para que tenham validade, fique m à mercê do
placet ministerial, aquele s preceitos basilares, que lhe ditaram
a
criação, perderiam o sentido e o Órg ão seria minimizado,ou,
sermos

exato ~

para

reduzido a uma dependência sem significação.

De nossa parte, a s razõ e s que apresentamos

traduzem

tão somente, o animus defe ndendi d e instituiç ã o que me rece, e

es-

tá a exig ir, o maior apreço. Não nos move, bem entendido, outro ob
jetivo. Não individualizamos, discutimos tese.
DestituÍdo este Órgã o do status ou dignidade de

COHIS-

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
NACIOl'.JAL DE MORAL E CIVISr~O.

COHISSÃO

3.

SÃO HACIONAL, transformar-se - ia num grupo de trabalho totalmente
inexpressivo, sujei~o, ~s inteiras, ao alvedrio do llinistro
Estado, quando a subordinação que a CNl·IC advora

é a legÍtima.,

Única plausível, a delimitada por lei ~ subordinação,
que busca supedâneo nos princÍpios que infbrmam a
da RepÚblica Federativa do Brasil. A ninguém
a dependência irrestrita~ isto

é, a

de

em

a

suma ,

Constituição

é dado ignorar

que

que não seja sub-lere, anula

a liberdade constitucional.
Le ia-se , desapaixonadamente, o estatuto

legal

respectivo regulamento~ e ver ·"~ se-á, de pronto, que o

e

o

legislador

não criou apenas um r,rupo de trabalho, criou a COHISSJ:.O UACIONAL
DE HORP_L E

crvrsr ~o

o

No parecer em anexo, de 17 de maio de 1972, aprovado ,
sem diver~ência, pela Comissão, inclusive com o voto
mo do seu emérito Presidente, e cujos

honrosíssi

fundamentos pedimos

vênia

para aditar a este arrazoado, deixamos claro na ementa :
" Nem todos os pronunciamentos da Comissão

Nacional

de Moral e Civismo dependem de aprovação

Hiniste -

rial, mas unicamente aqueles que o Decreto-Lei
869 , de 12 de setembro de 1969 e o

Decreto

n9
n9.

regulamen ~

68.065, de 14 de janeiro de 1971, que o
tou 9 tiveram o cuidado de especificar".

A a rgumentação ins atisfatória~ ·- possivelmente

re-

sultante da premência de tempo e volume de trabalho

do

Consultor JurÍdico ? - sobre constituir sério entrave

à boa mar-

cha das atividade s da CNHC , constitui, igualmente,

insígne

rrave

a-

meaça à atuação de instituições da magnitude do Egrégio Conselho
Federal de Educação

e do Egrégio Cons e lho Federal de Cultura .

A invocação ou o p a ralelo n ã o importa em

•

busca de aliados, n a luta pela sobrevivência da

CITI ~C,

sobrevi-

vência que está e m risco, a preva lecer? dat a vênia, o juizo
tido, care nte de argumentos.
Têm ambos
Federal de

Cultur ~ ,

9

à

corrid~

emi

o Conselho Fe deral de Educação e o Conselho
qual a Comissão Nacional de Mora l e Civismo ,

a competência fix a da por lei. Ao enume rar - lhes

as 2tribuições ,

os diplomas respe ctivos particulariz a m aquelas que, para sua vali dade, se subordina m à aprovação do rlini .stro de Estado o
Quanto a o exc e lso Conselho Federal de Cultura 9 a matéria é disciplinada no arto 29 e suas a líneas "a" usque "t",
Decreto - Lei n9 74, de 21 de nove mbro de 1966.

do

