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«Em substância, . reduz-se a 
CNMC · Consegue-se fechá- / 
la, silenciosamente, sem queL 
se ouça o ranger de portas ou 
rui do de fechaduras .» 
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Seis anos de,P!is de se tomar 
matéria obrigatória eln todos os 
níveis de ensino, a Educação Mo
ral e Cívica ainda não conseguiu 
Jivrar-se dos riscos que condena
ram o velho ensino de Latim, re
pleto de dec1inações decoradas, e 
a velha Matemática das fórmulas 
intoleráveis. 

Segundo o Ministre) Nei )Jra
ga, "cabe ao professor de Educa
ção Moral e Cívica incutir no edu
cando uma visão clara e objetiva 
da nossa realidade, despertando 
nele a vontade de participar e in· 
fluir para o seu constante aprimo
ramento". No entanto, é raro, no 
atual quadro de professores, en
contrar-se um porta-voz que reú
na c o n d i ç õ e s de satisfazer os 
anseios ministeriais. 

Crise estudantil 

O ex-Ministro da Educação e Cul
tura, Senador Tarso Dutra, que teve 
"o privilégio de promover o estudo da 
Educação Moral e Cívica, o seu amplo 
debate e a sua adoção pelo Decre
to-Lei 869", não concorda com muitas 
opiniões segundo as quais a criação da 
disciplina foi motivada por uma crise 
estudantil que ameaçava por o pais 
em disponibilidade institucional. 

- Na época- diz o Senador
os estudantes movimentavam-se para. 
conseguir vagas nas universidades e 
isto é que configurava a crise estu
dantil brasileira. No entanto, quando 
a Educação Moral e Civica foi implan
tada, o problema já estava soluciona
do, pois o pais haVia aumentado em 
200 mil o número de vagas nas uni
versidades: de 180 mil para 380 mil. 

Para o também ex-Ministro da 
Educação, Senador Jarbas Passarinho, 
e para o professor Tarcisio Padilha, 
do Conselho Federal de Educação, a 
razão da criação da disciplina não foi 
outra senão a efervescência política 
que tomava conta da classe estudantil 
de todo o mundo, a partir de maio de 
1968. . 

O Senador Jarbas Passarinho, ci
tando várias vezes o francês Jules Mo
nerot, autor de Demarxiser l'Universt
té, acha que, há seis anos, a Educação 
Moral e Civica foi "uma tentativa de 
resposta à guerra revolucionária mar
xista-leninista" : 

- Esta goorra procurava atingir 
principalmente os dotJ maibrd pilares 
do que eles chamam de burguesia : o 
civismo e a moral. 

Segundo o prof.essoi Tareisio Pa
dilha, "a crise de 1968 tomou evi
dente que alguma coisa seria neceasá
ria para que a juventude não se en
tregasse a·~· tnera afirmação pes
soal mediante a contestação. Hábitos 
e atitudes precisavam se estabelecidos 
e o Governo necessitava assumir uma 
participação consciente e responsável 
na comunidade." 



Problemas brasileiros 

Outro que não desvincula a Edu
cação Moral e Cívica de seu conteúdo 
doutrinário é o presidente da Co
missão Nacional de Moral e Civismo, 
Sr Geraldo Mon tedônio Bezerra de 
Meneses. Ele acha que a disciplina Es
tudo de Problemas Brasileiros - no
me que recebe a Educação Moral e Cí
vica ao ser ministrada em nível supe
rior - não deve ser tomada apenas 
como uma informação da realidade 
brasileira. 

- Alguns não compreenderam 
bem o Estudo de Problemas Brasi
leiros, defasando-o de seu legítimo sii
nificado e transformando-o numa es
pécie de enciplopédia dos problemas 
nacionais, como se fora esse o objetivo • 
único da disciplina, desse modo rele
gada à. exclusiva repetição de conheCi
mentos informativos. 

No entanto, é esse caráter pura. 
mente informativo que o General B1-
na Machado, ex-Comandante do I 
Exército e da Escola Superior de 
Guerra, procurou preservar ao assu
mir recentemente, depois de aposen
tado, a coordenação dos cursos de Mo
ral e CiviSmo da PUC, UERJ e UFRJ. 
Ele justifica o Estudo de Problemas 
Brasileiros simplesmente pela necessi
dade de se colocar o jovem a par da 
realidade brasileira. 

- Numa democracia - diz o Ge
neral Bina Machado .:._ os ocupantes 
de cargos são recrutados geralmente 
entre pessoas de nível superior. Para 
desempenhar esses cargos, o cidadão 
precisa de um conhecimento amplo de 
todos os problemas ~acionais. Um Mi
nistro da Saúde, por exemplo, precisa 
conhecer pouco de cirurgia, mas mui
to de problemas sociais. E é este "algo 
mais" que o Estudo de Problemas Bra
sileiros pretende fornecer. 

' Pelo parecer 94/ 71 do Conselho 
Federal de Educação - que rege toda 
a atividade educacional da Educação 
Moral e Cívica no país - "o ensino da 
disciplina Estudo de Problemas Bra
sileiros terá caráter complementar. 
Deve entender-se que completará os 
conhecimentos doutrinários e conso
lidará os hábitos e atitudes adquiri
dos pelo educando no Plano da Edu
cação Moral e Cívica." 

Entusiasmado com sua experiên
cia no setor, o General Bina Machado 
parece se fiar -mais no diálogo entre 

o e os alunos, para o bom 
rendimento da matéria. ''Está haven
do muita compreeensão do aluno com 
relação aos objetivos do Estudo de 
Problemas Brasileiros, ao contrário do 
que havia há poucos anos, quando a 
dià<upllna. era encarada como uma im
póStção", afirma o Genéral. 

O profe'""or 

seus seis anos de existência, 
&.1\~PCIII.ÇiiLO Moral e Cívica não está 

solucionar o seu talvez maior 
Pli~~m;11.:· o magistério, que, encarre

ser o principal agente da dis
ainda não conseguiu com-

O Tarcísio Padi-

(IP•'111K1UlOio o professor Tarcísio Pa
u~~r:: .uma solução para que as es
c~ estudantes e os professores 

a Educação Moral e Cívica 
IIIIJIWIDS. boa vontade: "A matéria 

reformulada mediante de
participem os protagonis

t&tt!t.roc:es~;o educacional e o escoa
das aspirações de todas 

que é o Poder Legislativo:· 
lt:t.ici'oa<~ão do Poder Legislati

um dado novo 
Educação Moral e Cívi

que, apesar de ensinada 
- ... .,., .... .,. há apenas seis anos, 

opção no planeja
BaC~lOJilal do país. 

participação do Legislati
Nei Braga esclarece que 

de currículos e progra-
da disciplina de Moral e 

os diferentes cursos e 
com as respectivas 
da competência do 
de Educação, com 
Comissão Nacional 

o\.ll'VlSIDO." No entanto, ad
!ar1~icipa~~ão ampla no de-

Tarso Dutra lembrou,' 
t&~~:anlelllte, a participação 

na. Educação Moral e 
rüi~cl,tar o fato de que o Estudo 

Brasileiros foi criado 
de um projeto 

apresêr,)1tadlo à. oamara pelo ex-Depu
Pestana. 

O ex-Ministro da Educação na 
época ba criação dos cursos de Moral 
e Civ1ltno disse que mesmo que o Le
glslatito fosse requisitado para parti
cipar, isto não seria possível, pois em 
outubrp de 1969, período no qual o 
pais e$ governado pela Junta Militar, 
o Congresso estava em recesso. • 

o~ militare~ 

O Senador Jarbas Passarinho 
acha ~ foi um erro o estabeleci
mento ediato da Educação Moral e 
Cívica, rque o quadro de professores 
não teve tempo nem de compreender 
os seus objetivos nem de ser prepara
do pa~a missão. Em consequência, 
houve 'dm número grande de militares 
no elUllpo da disciplina: "'Não haven
do quá&-os, e estando as universida
des em processo de saneamento, foi 
preciso colocar militares da Escola Su
perior de Guerra e do Estado Maior 
das Forças Armadas." 

O General Bina Machado recor
da-se do tempo em que, como Coman
dante da Escola de Comando do Esta
do-Maior do Exército, na Praia Ver
melha, convocou uma reunião com os 
Reitores das três principais universi-

-dades do Rio - PUC, UEG e UFRJ -
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- Virios professores civis faziam 
seminários com· nossos alunos milita
res e gragaa a essas atividades nasceu, 
em 1968, o Projeto Rondon, no meio 
de um aeminário sobre Educação e Se
gurança Nacional 

Segundo o General, a dificuldade 
de se conseguir professores para a 
matéria deve-se ao fato de que ela 
não é uma disciplina comum, mas 
tem caracteristicas interdisciplinares 
muito complexas, pois o professor de
ve conhecer amplamente vários pro
blemas da realidade brasileira. 

O parecer do Conselho Federal de 
Educação sobre a matéria diz que "a 
Educaçio Moral e Cívica, aparente
mente, é uma disciplina fácil. Na rea
lidade, -é altamente difícil e complexa, 
pelo aspecto de comunicação de com
portamentos e atitudes que ela envol
ve e pela dJm.ensão afetiva e existen
cial em que ele emerge." 

tos que cum e comunicar, conti
uuadamente, pelos vê.rios estágios de 
formação cultural e profissional do 
noaso sistema educativo. 

Os currículos 

Segundo o Ministro da Educação, 
"deve haver uma gradação compreen
sível de assuntos, temas e meios de 
apresentação, através da qual se inte
grará o ensino, desde a formação pre
dominante do primeiro grau, à mescla 
de informação e formação no segun
do, à informaçio .cotrespondida e par
ticipada do nivel superior." 

o Senador Jarbas Passarinho re
velou que quando era Ministro preten
deu, em vão, estabelecer um esquema 
curricular que distinguiria a Educação 
Mora.! e Cívica nos três graus de ensi
no: 

- No primeiro grau, a matéria 
seria ministrada através de histórias 
em quadrinhos, onde as crianças co
nheceriam heróis nacionais que sofre
ram dificuldades na vida. Mostrar a 
história de Machado de Assis, que, 
apesar de enfrentar inúmera.s dificul
dadeS, conseguiu ser o maior escritor 
do 'país, certamente influenciará a 
criança, principalmente a pobre e 
pouco privilegiada. Essas crianças pre
cisam saber que, ao contrá.l'lo do Du
que de Caxias, o General Osório come-

"convieção doutrinai" para que ele çou sua carreira militar como um sim-
transmita o conteúdo da disciplina. ples soldado raso. Aparentemente ele 

. Segundo ele, esta convicção "não é fá- não teria nenhuma chance de progre-
cil de assegurar ante aj crise de valo- dir. 
res em que vivemos." O aluno - disse - aprenderia, no 

- Inicialménte - disse o presi- segundo grau, a formar uma consciên-
dente da ComiSsão Nacional de cia crítica, depois de ter, no curso do 
e Vt.Smo- '8.C 1 r . a v o algu- primeiro grau, formado uma consciên-
ma tõ:terancia na. observação dessa ela cívica. o terceiro grau se caracte-
,exlgência. Confiava-se; sem dúvida, no rlzaria pela formação de uma eons-
senso de responsabilidade das adml- ciência crítica e analítica, onde o es-
nistrações escolares, mas é claro que tudante conheceria a realidade brasi-
nem sempre o melhor foi conseguido. leira e projetaria suas viab111dades fu

tura.s. - Em principio - acrescenta o 
sr Bezerra de Meneses - o Ministério Para Q professor Tarcisio Padilha, 
da !ducaçao aeverm promover exa- "a dosagem entre disciplina e prática 
mes de suficiência, com o objetivo de educativa é o ponto focal da reformu-
selecionar o professorado. Como provi- lação desejada." A disciplina e a prá-
dêncl.a decisiva, porém, mandou que tica educativa se distinguem pelo fato 

. os professores de Educação Moral e . de que a primeira exige, entre outros 
Cívica no ensino primário tivessem o requisitos, averiguações de conheci-
curso regular de formaç9:D e, para o mento do tipo provas, argt.tições etc., 
ensino médio e superior, prescreveu enquanto a segunda acentua o aspec-
que se habilitassem em cursos especí- to da vivência, como a educação artís-
ficos, a serem criados no sistema uni- tioa ou a educação física. 
versitário e de escolas isoladas. - Penso que até à Sa. série do 

o Senador Jarbas Passarinho, fa- primeiro grau - a Educação Moral e 
lando sobre o papel do professor de Cívica deve ser ministrada quase que 

exclusivamente como prática educati
Educação Moral e Cívica, disse que va. Deve funcionar nas escolas um 
enquanto foi Mlnistro não admitiu a 1 coordenador que mobilizará os profes-
neutralidade -entre a democracia e 0 sores de Comunicação e Expressão e 

. totalitarismo. "Ele tinha que defender de Estudos Sociais, para sinergica- • 
a democracia", disse o Senador, e pa- mente ministrarem a matéria. A dis-
ra tanto seria necessário, segundo ele , cipllna chamada Organização Social 
uma coordenação doutrinária de am- e. Política Brasileira funciona, ao fim 
bito nacional, além de um curso espe- do primeiro grau, como "coroamento 
cífico para os doutrlnadores. da Educação Moral e Cívica." 

- Há dois êxtremos que é neces- - No segundo grau - diz - se-
aário evita:r - disse o Sr Tarcisio Pa- ria, dada maior ênfase aos Estudos 
dilha: o dos que se valem da diseipli- Brasileiros, com organização de pai-
na para conduzir a mocidade_ à po- néis e debates nos quais os jovens 
sição iconaclasta da eontestaçao; e 0 participariam ativamente. Em nível 
outro, constituído dos que engrossam superior, a matéria devia ser restrita 
as fileiras inautênticas dos ufanistas. 1 aos cursos de graduação. E o coorde-

- Todo professor é informador, ' nador da disciplina cuidaria para que 
mas essencialmente formador- disse a objetividade e a isenção presidissem 
0 Ministro Nei Braga. - Se não há ao estudo da rellilidade brasileira, que 
propriamente coJiheclmentos cuntula- não poderia cingir-se ao exame da 
u.vos a tra.IISDlitir na Educaçio Moral I conjuntura atual, mas desceria às rai-

LAl~&LJbá!!!.J!u:2m!!aL;il1!!!!!teltl~~d!!ad~e..!:d!llieu:=·:...-.__.,""'"'~tó~n~· co'!!-::!c<l'ul'i!!!otura1s da nacion da-
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de e ao estudo dos momentos decisi
va& do pensamento brasileiro. 

O Ministro Nei Braga considera 
errada "a idéia de que a Educação 
Moral e Cívica deve ater-se ao passa
do exclusivamente." Afirma que ··ela 
deve buscar, lá, os exemplos e glórias, 
mas deve dar sempre a dimensão 

- Alguns alunos consideram-se, 
nos diversos graus de ensino, um tan
to alienados dos objetivos do novo 
processo educativo. Há professores 
que, por sua vez, também não se iden
tificam integralmente com os fins da 
formação de moral e civismo. 

No entanto, apesar dos defeitos, 
a Educação Moral e Cívica não deve
ria, como queria, por exemplo, o Sena
dor Jarbas Passarinho, deixar de ser 
estabelecida naquele momento, pois 
"não será válido insistir-se em que a 
ma,téria não d.everia ser instituída no 
Brasil sob o pretexto de que nossa 
armadura educaciona'l deixaria de es
tar totalmente preparada para rece-

r= 
atual dos acontecimentos e de tudo 
aquilo que reclama o heroismo cons
tante ·do trabalho e o valor perma
nente do patriotismo." 

-A grande missão da Educação 
Moral e Cívica - disse o Ministro -
é dar consciência à atual geração de 
que não somos um hiato, um interva- 1 
lo, um parênteses inexpressivo na His
tória do Brasil. 

Estado· Novõ 

Ministro da Educação durante a 
vigência do Estado Novo, o Senador 
Gustavo Capanema lembra que, na
quela época, a Educação Moral e Cívi
ca era, exclusivamente, uma prática 
educativa, onde o aluno era obrigado 
a ter, no colégio, uma vida permanen
te de exercícios que visavam o aprl
rrroramento de virtudes morais e cívi-
cas. 

- Havia ensaios durante o ano 
inteiro para aqueles desfiles monu
mentais da Semana da Pátria - lem• 
bra o Senador. 

Os Srs Jarbas Passarinho e Tarcí
sio Padilha são da opinião de que o 
longo hiato nas atividades de Edu-
cação Moral e Cívica no país, de 1946 
até 1969, foi causado pelo fato de os 
educadores terem uma imagem da 
matéria como "instrumento da dita-
dura." 

O pro~essor Tarcísio Padilha diz 
que, "sem esta disciplina, e ao sabor 
dos meios de comunicação, que se ex
pandiam cada vez mais, a juventude 
ficou sem parametros educacionais e 
passou ·a seguir as diversas correntes 
de opinião que recebia.'' 

Segundo o General Bina Macha
do, "depois da Guerra houve um vazio 
indesejável na Educação Moral e Cívi
ca no Brasil." No entanto, ele afirma 
que não foi a crise de 1968 que provo
cou a criação da matéria, argumen
tando que já em 1966, o projeto do 
curso de Educação Moral e Cívica ha
via sido enviado ao Presidente Castel
lo Branco, mas o Conselho Federal de 
Educação achou que a disciplina não 
devia ser obrigatória. 

Ministro da Educação signatário 
do decreto que deu origem à obrigato
riedade do ensino de Moral e CiviSmo, 
o Senador Tarso Dutra justifica a ma
téria pelo fato de que "está ultrapas
sada, no mundo, a idé!a de que desen
volvimento é apenas progresso mat.e-
ri.al." 

- Não se compreendia, ássim -
continuou - que a estrutura educa
cional braslletra permanecesse, duran
te tanto tempo, desprovida da ativida
de de classe e da.o; práticas extracur
riculares relacionadas com os proble
mas de desenvolvimento dos valores 
espirituais e éticos da nadonalidade. 

bê-la." 

As origens 

Muitos atribuem a pressa da ofi
cialização da matéria ao General 
Moacir Araújo Lopes que, na época, 
participava das atividades da Asso
ciação de Diplomados na Escola Supe
rior de Guerra. Numa conferência 
proferida há três anos, ele dizia, de
pois de expor os perigos da guerra re
volucionária comunista, que, ··em 
12-9-1969, após a necessidade de en
frentar novos swtos de subversão e 
corrupção, lança o Governo o Decre
to-Lei nQ 869, resultante de um ante
projeto oferecido por um grupo de _ 
brasileiros que tive a honra de presi
dir, composto dos procuradores Dr 
Wilson Regalado Costa e Dr Edmílson 
Arraes e dos .professores Dr Jurandir 
Lodi e Dr Eloywaldo Chagas de Olivei-
ra." 

Segundo a conferência do General 1 

Moacir Araújo Lopes, a constatação 
de que os terroristas são aliciados nos 
períodos que antecedem ou sucedem 
imediatamente à entrada na Universi
dade é "um alerta vigoroso". 

- Muitos deles - diz o General 
- se haviam olvidado da região dos 
valores, no sentido axiológico da Edu
cação, sem os quais o campo educacio
nal é suscetível de grave e mesmo 
dramática poluição, u t i 1 i z a n do ex
, pressão de um conceituado educador. 

A experiência do General Bina 
Machado, no entanto, tem sido, se
gundo ele próprio, ben mais ·amena: 

- Tenho a melhor impressão 
quanto à nossa juventude. Os seus va
lores são os mesmos da geração passa
da. Pode haver uma dlferenç·a com re
lação à forma, mas nunca em relação 
ao conteúdo. Pratlcamentte, os jovens 
de hoje têm os mesmos valores: falam 
sobre instituições sociais e preser
vação da família. E o diálogo, nas mi
nhas aulas, é o melhor possível. 

Referindo-se à "nova educação do 
homem brasileiro", o Senadoo Tarso 
Dutra admite os "defeitos": ..1 

j)J-/0 
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"' -... & .r.r .. , .C:at1F.- de d::tr lr."a- tado e o presidente da Comissão 
• • . · · ~ "> ·,-~ ·:: ::o:; q·.;e !ez de !'.1:oral e Civi.smo daquela pas· 

~ a ··-·-·:·a d'" :Cio,·ai e Ci- ta, o prof. Expedito vem há lon
" :C. ··-:· .:r:· P::o:)J<:m.as gos anos lecionando esta maté· 

·•• • ·• r· ~-:~m; o p:·of~<%:: :ia. e dirigindo encontros regio· 
- 0 · .,. -~ a C:·' t~' - nais, como o que acaba de se 

.. ~:: : ~. éa~:.jca .. de ef0~ua r em sua terra natal. 
--~·.c· :n C')r,;d-:: - &gundo afirmou ele ontem à 

~·, C ;·o C:e AL·.-:codes tarde, para o " Correio do Povo", 
ac·,a em ?o~:.o até o momento o professor da 

.,...;;;..~~-*~--~e---i V . • ' : ::> i. a não foi bem c~1·acte
• co: :11-;.:al e C1- uzarlo, uma vez que a cadeira se 

1 in cuJa a ,·ários departamento/i . 
· -·,., o f"'C:e:.á:ri o de A criação de uma coordenadoria 

• 'J e c·,:~t.ra. do .:;cu Es- ~,,..ral, ou a autonomia da ma
t•;ria foram apontadas pelo C€_L 
E;;p~dito cnmo sen do as lõfinit
u;s mais adequadas da Moral e 
Ch1ic~ de s~ mdepcndizar. 

- Há realmente, di s.>e ele, ·uma 
carência na. formação específica 
cie prcfer;-;ores, em nivel de pós
:;raduo::-iío. f: bem v~rdade, con
tudo, qu~ hoje os professores, li
gados aos departamentos se !i
t.crt~ram da.~ antigas especial1-
za~5es, atuando em vári as áreas 
2fins. cujos conteúdo.~ são h ar-
mc'micos . Cal>e à.~ universidades 
:n~cn~ivar a cri ação de~tes cur
~,~~- o m~'smo SP. aplicando à E;;
C'>h SCJpuior ele G11crra e à. As
:"<:'8'·''' clr,s D;pJom ados da F~~ 
cr,J~ Snp'.rior de Gucrm. :t pre
ç;_,l') <'Jtr.:>rar-:;~ com 'Rriedade o 
E'.nt:o de Moral e Cívica, que 
fonYJ?.rá. umll. verdadeira culturll. 
cL 1Cll. no País. Não devemos cons
' mir <'a stl>lo.~ na areia. e, parll. 

· r;'''~ :··v) não ar:onteça , é ncces
' J) q :;e a. c:<d' Jra crie raí.U!S, 
€.r;b···'-amr·nto, ofc-rccendo-w ao.~ 
aUnr, r.{,o apenas uma. a.ventu
r... . 

ASSOCIAÇAO. 

A Associação dos Docentes em 
Estudos dos Problemas · Brasilei
ros, entidade única. .no Brasil, que 
é presidida pelo prof. Henrique 
Richter, foi fundada em 30 de 
abril do ano passado, congrega.n• 
do 60 dos !X!m professores que 
manistram a cadeira em todo o 
Estado. Pl'es!dente da Comissão 
de Moral e Cívica, OOMOCI, da. 
&cretari::t de Educação e Cu!~ 
tura do Estado, ele foi um dos 
pioneiros da Moral e Cívica no 
Pn!.s. Em 1966, Rlchter, por soli
citação do ex-dire-tor da Facul
dade de Engenharia, Ivo . Wolff, 
ministrava a cadeira de Humani
da-des para todos os engenheiran
dos da Universida.de Federa.! do 
Rio Grande do Sul. 

Para ele, que se empenha ago
ra na luta do reconheçitnento do 
ínculo·~emprq;atlcio dos profes

sores de Moral e Clv1ca con -
erados ons as -e, portanto, rem 

direito a rc-riase outros benefi
ClõS. o mag1stêno nesta. área é 
praticado po~ entus1astas e · Só 
i.'>so exphca .continuarem o._W;a
m. 
~ou apo!ítico, declaroü ele. 

Por Isso acredito ter conciições 
de lecionar a matéria wm envol
vê-la com questões politicns de 
qualquer natureza. Cabe-nos a
penas mos~rar o Pafs com toda 
a sua probkmátlca. tal qual é; 
nfto muito boR, se a comparar
mos com outros, nem tão ma.u se 
o defrontarmos com a tndia ou 

instalado· ontem 
Encontro J ~acionai de 

·Permitam-nos inicialme:1te que E de tal sorte, que a tarefa 
. saúde, em nome do Governo do tia formação de recursos huma
Estado, os pro.fes-scns e ;orienta- tcs implica igualmente, como e
dores de E<luca.ção Moral e Cívi- lemento indispensável, a tQm!li
ca. de outros Estados, que o Rio ~ oonsciência serena e oh
Grande do Sul tem a. sr.tti.sfação jetiva da. rea.lida.cte naclonãl, pa
de consagrar no E-ncontro Naclo· n que a compreendendo me
na! que ora se ins Lala. nhor percebendo ma.is precisa· e 

:t:, tal privilégio, para nós. gaú· · gl.::•baimente o alcance dos altos 
ch~·.; , . duplamente sig!lificativo . desígnios do Pais e su3JS legiti-
1Pnmelrame:1te: em ra.za.~ de que. Jmas aspirações à grru1deza emer
P?r sua pr_?pna.. defm1çao e es- ~ente, cada cida.dão possa·· me
sencJa, supoe a. area de ensmo a nhor contribuir cem sua pru·C€Ja 
que se devotam os senhores pro- Jno esforço comum. 

capital o 
e _Civistno 

Impede, contudo, que .sobreve
nham medidas tendentes a aper
feiçoar a sistemáitica, desejáveis 
sempre que representem valori· 
zação profissional e a.primora
men to <lo ensino·. 

!Sentindo mais de perto o 
problema, a próprla classe po
derá çoncorrer para solucioná
lo, at a.vés de sugestões às auto
rida· es competentes, embasadas 
etn anállises de prQifundidade e 
!e ando em conta os elevados 

jetivos que inspiraram a cria
ão da ddsciplina. Na Secretaria 
e Educação e ·cultura. - e den-

tro do que nos atribui a. lei ~ · . 
estaremo~ sempre reccptivcs a 
ouvir as legítimas reivindicações 
que entendam Cõ senhores de 
nos apresentar. 

Formulamos aqui os melhores 
votos de que o presente Encon
tro Nacional represente n!iosa 
experiência para todos C·s seus ' 
participantes e que da vivência, • · 
do debate, do diálogo que aqui · 
se propiciarão resultem va·!.iosas ' · 
contrrbuiçóes para. o ensino de 
Moral e Civismo e para o proces- . 
so educa{:iona.l do País como um. ·. 
todo." ·,, 

!undo conhecimento . ela. re.;llida- , Não é outro o espírito que nor
de br~sJleu:a.. conhec1mento este · lt€ia a Educação Mora-l e Civica 
que ·so Iara se alargar e amadu- ~ também o Estu-do de Proble- • 
reGer a.o influxo beneJico o diá- unas Busiledros. Inl.eUlretando --------------------------.:...

A TARDE 

Dando continuidade sos tra
ballws, à tarde,' o comandante ge
ral da Briga.da Milltar, cel. ,Jesus 
Linares proferiu conferência. 

O coma.•da.nte geral da B1iga· 
da abordou o tema "Segur-ança" 
e a participação das Polícia:; Mi· 
lltares na Segurança Interna. do 
Pais. . 

A e>:mferência do coronel Jesus 
Lillares Guimarães, que é, tam
bém, professor de Estudos de 
Problemas Brasileiros na Univer
~>ida.de Federal do Rio Grande 
<lo Sul, teve lugar na Academia 
de Polícia. Mimar. 

A :;eguir a professora Ma.ri11a 
;B~iz_Ciblls Be'CKer apresentou a te~fSo de Mor~ e Ci
vismo: Instituição clnqüentenárla 
no Brasil". Após o estudo da 
matéi'ia pelas oomis,ões foram ~
presentadas a.s conclusões dos de
boates e realizada votação. · 

1-líOje às 8h45min será. proferi
da uma conferência pelo gen. 
Blna Machado da Univermta!i,e 
Federal do Rio de ~ A 
seguir o j}l'es1dé::lEe da. OOMOCI 
prof. Henrique Richcer, apresen
tará. o pa.inel: "Currículos e pro
gramas de l.o e 2.o graus" e 
"SiLuação da Disciplina Estudo · 
de p;·oblemas Brasileiros - 3.o 
grau". Após os debates serão en
cerrados os trabalhe~>. 

Foi a ~gui.l1!.e e. saudação do 
rof. Airton V ar a..> aos · rtlci· 

V Encon ro 

lc·go que aqui se h á d-e e.; bcle· •com · 'dade os~ob ·etivos do 
oer. Em segundo lugar, po ue, nsmo e da pra 1ca uca va 
ao aswmir to, r esponsabilidade e •õa Eauca.Çao Moral e ClvJca, o 

f

promover e orgamZJ'Jr esta re timmstro Geralêfo Bêzerra de Me
:1ião, tinha a Coúrdcnação de E· nez:es, preSiden~:e da corrússao 
ducaçiio Mora.! e CJvic:J. da SEC ::Nac10nal ae Moral e Civismo, 
~ antecipada. convicção de . que ·õTísen~u com propnedaêle qÜe 
1mportames sena.m as contnbUJ· '"não se trata, é bem de ver, da 
çoes que traJ·iam as delegações •opção i<leo!óo-iCa de caráter ex
d•as demai~ Unidades da Federa- •clusivista a 

0

que se a.pegam a!-
. ção .para o ap1imoramento áa 1guns regimes políticos de nossa 
sistemática eduC<Jcional do Rio •época, . ma.s de uma visão uni
Grande do Sul, em especial no ·vH··sal e plurailista dos va.Iores 
campo de sua atuação espectfi- :fundamentais da civilização, com 

· (Y.>. • •o fim de · favorecer o exerci·cio 
Na. verdade. a Edu·cação Mcrnl !consciente da liberdade de pen

e Cívica., compreendida em sua :sar e agir, assegura.da p.ela nor
&C€PÇâo mais 'ampla e a.bra.ngcn· :ma constitucional. Em seu ~n
te d~ In tnunento de formação e 'tido verd adeiramente humanista 
aperfeiçoam.,n ttr d-a co:1sc!ênêla de promoção das mais autênti
n•acton·al dos alunos de primei ro, <cas e inalienáveis prenoga.tivas 
segundo e tercei ro graus de ensi- .humanas, esses valores, . quru1to 
no, ganha participar relevo n.este 'aos aspectos religiosos, ifilosófi
periodo de g:~·a.ndes b'a ns.form.a- oos, moral e político, fundamen
ções, de crescimento, e de supe- 'tais à ordem socia.l, traduzem-se 
ração de estruturas · ultrapas.sa- :na convivência compreensi:va e 
da-s a que vem a.s::;istindo o País :harmônica , a!i!X!d·çada numa con
ao longo dos últimos onze e.::10s. !X!pção espiritualista da vida, ex-

As divers.as r eformas implanta- ·pressão basilar da codificação 
das e em andamento visam .a ;d;:;s ne~Ssos costumes, e M con
construil· no Brasil uma. socieda.· cepção democrática de EstM!o 
de efetivamente desenvolvida., de- ,como id€al do eoverno." 
mocratica. e soberana, inspirada. E <~cresceu ta: _"Sã.o . (estes) / 
em uma. filosofia de re!>-peito à )Pressupostos consagndçs pelo 
dignidade functament•al da: ssoa -jPcnsamento e a experienc!a de 
humana. IX:lt.ro deS~:.c quadro, a 1tod~!í os tempos. Ness<! parti
Educa.çâ<> a~sume contornos de 1cular, foi clara e decisiva a op
extraordiná.rio .<cntido c;;mo ,ção de nosso Pais ao instituir à 
~io de ,.al01·~ª-2_ do h®~m )lu~ a EduC<Jção Mora.! e Cívica. 
em sua dup a. concepção de lndi- :Nao só em v1sta de os h aver 
viàuo e · agente do aperfeiçoa- Unstituclonallzado na educaçãO, 
mento scci•a.l, propiciando-lhe a ,como, fina.lm.er;te. po.r ter pro
máxima potencin lização de ~:eu.; (Curado eonsohdá-los na VIda 
talentcs e habilidades, aprimo- 111nciona.l atrav~s <1n. educac~o:• 
rando·lhe os e. tribu tos morais, o-

1 
.... Por tudo isso, é de alta sJgnl

rlenta.ndo-lhe a co:~duta de form~ 1flcação o traha lho que. rc~ hzam 
a encontrar-se a si mesmo sem (OS do!X!ntes de Educaçao Moral 
fechar-.se para o mundo de qué .e Gf·rJca, de modo ~ll.rtJculu 
é parte". I (!lu ando tém a oportumdade _de 

"A soc'edade humana - sin-1 11'cunücm-se nu~a assemole1a 
tetizou cc:n m~>!stráa o grande ccomo esta., que mclul es~udos, 
Jacques Maritail1 - é um agru- (l:leba-~es e trocas ~e_ expenencJas 
pnmamo de liberdaC.es, que &a .:em torno da pos1çao atual ~a. 
submetenm à obediência, ao sa- c:tlJ.scipllna no c , nte:<oo d~ curn
cril icio, a um a h' i ccmum, pa.r,\ <:CUlo escolar, sua importanc1a e 
dar a todos uma. real plenitude rf:é'c.:!ss;da::le na form::tr;áo do es
humana". tt;ildante e as aspirações e pN·s-

Essa combinação únjca, essa. ~ctivas da claE;:e. 
ha.nn~nia da individua;idaoc cv.u No que respeit a à situação 
a totalidade. s·am amesquinha- !f~tncional , sa.bemos todos que não 
mento ou prcjui7,o de qu alquer ~ ainda a Ideal. Para a cla·SSC 
das pa!'tes, é um dos, grandes Ifleste caso- o tributo ao seu pio
objetos da convivênc!A·· nns so - 1neirismo, de · vez · que é re!X!nte 
cieda.des 1ivres e <lemocrã.ticas. ~ insbituiçáo da di~>clpli\'}a. NM!a. 

a Aftic.n.._ no exrunnlo a=amo.<:- !r 
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Com a presença do vice-govc:

nMlor José Am·aral de Soum, do 
secretário Airton Vargas, e ou
Ci-as autondãães. foi instatatio 
ontem pela manhã. no auditóri< 
da. Faculdade de Ciências Econô
micas da PUC, o JN Encontro 
Nacional de Moro! e Civismo, 
reunindo cerca de 300 :professo
res e Ol'ientadoí·es dessa di~cipli
na. vin~os de todo o País. A pa
lestra. inaugural do Enconw·.o foi 
proferida pelo gen. Ferdi:J.a.ndo 
de Carvalho. comandante da .. 
AD/ 6, que abordou o · tema. "A 
Ação Psicossocial e e. Educaçáo 
Mora.! da Juventude". fazendo 
a.mpla. análise da sociedade con
temporânea. em seus vnrios · as
pectos, e propondo alternativas 
para o ensino das disciplina s de 
Moral e 'CiV'isuw e Problemas 
Brasileiros. 
Antes da. palestra do ~en. Fcrdi

na.ndo de ·Carv•a.lho, o secr. Air
ton Vargas saudou os poitniclpan
t-es·; destacand.o a importância do 

':rh1:r é.o IV Encontro Nacional de Moral e Civismo contou com a presença· de .. Encontro e a.bordando a situação 
r .. to.idades civis e militares, entre outros o vice-governador Amaral· di' Sou-· e perspecti·vas do ensino de:sas 

· . . . disciplinas. .O vice-governador 
::a e o secretário da Educação, Airton Vargas. · . ·. ·. · , ·; ·, . ·. -· · ·. : Amaral de Soum encenou a ses-

• · . · ,; ·;. são, enfatlza:~do que "nunca: co

c efi11i a posiçao do· profess.o:r· ~.· ,';: :~,. .. .. 
rno hoje, foi · tão . necessária. a 
missão de formar a juventude no 
respeito a valores morai;; e civi· 
cos, capaze:.;; de ccmpensar a a
ção dos fatores. de desagt'egaçào, 
.peculiares e. um mundo em crise 
como o nosso". , e lecio11a "Moral e Cívica'-" . ' ' 

• •C:· r!<> de dnr !r. a.-
, ... ·: .. ~;).; q•,;e tez 
· .. , d'.) !-lo~·al e Ci -

ar .. ·u:s c:n P()r~o 

J:. •• p-u~o do IV En 
.1 .rr. 1 de :,ro.:·ai e Ci -

· -·r. o f"c:e •.á.no de 
"J e C·, :!.ura. do cu Es-

tado e o poresidente da Comissão 
de :Moral e CiYismo daquela pas
ta, o pro!. Expedito vem h á. lon
gos anos lecionando esta. maté
:-ia e dirigindo encontros regi o-. 
nais, como o que acaba de se 
ef~tuar em sua tena natal. 

&.,'lmdo afirm ou ele ontem à 
tarde, para. o "Correio do Povo", 
até o momento o professor da 
d;scipli. a não foi be-m cnracte
r;zaào, uma vez que a cadeira. se 
1 incula a ,·ários departamento.<;. 
A cria ção de uma coordenadoria 
~'r·ral. ou a autonomi a da. ma
l•':·!a fomm apontadas pelo ce..L 
E;:p-:'!ito como sendo as iõfmi.t 
'ES mais adequ~das da Moral e 
Ci·;ic~ de :o;~ mdepend!za r. 

ASSOCIAÇÀO, ·, 

A Associação dos Docentes em 
Estudos dos Problemas · Brasilei
ros, entidade única .no Brasil, que 
é presidida pelo prof. Henrique 
Richter, foi fundada em 30 de 
abril do ano passado, congregan• 
do 60 dos cem professores que 
manlstram a cadeira em todo o 
Estado. Presidente da Comissão 
d~ Mora.! e Cívica, COMOCI, da 
Sccreta.ria de Educação e Cul
tura do Estado, ele foi um dos 
pioneiros da Moral e Cívica no 
Pof.~. Em 1966, Richter, por soli
citação do ex-diretor da Facul
dade de Engenharia, Ivo Wolff, 
ministrava a cadeira. de Humani
dades para todos os engenheiran
dos da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 

- Há. rcalm"!ntc. disse ele, uma 
caréncl:t na formação csPBcffica 
ele prcfer.:;ores, em nfvcl de pós
~radu:J.~:io . f: bem verdade, con
tudo, que hoje os professores, li- Para ele, que se empenha ago
gados aos depa rtamentos se !i- m na Ju ta do l·econheci1nento do 
bcrt~ram dM antigas espcc!ali- inculo'··emprcsatlcio dos profes
:;:a·~s. atuando em vá rias áreas sores de Moral e Clv1ca con -

, J , . crados ons as -e. portanto, sem 
?..ms, cu os con,eudos são har- direito a. renase outros benefi-
mér.Jicos: Cal>e à.~ universidades - - ---
;n:;~r ~ivar a criação destes cu r- Ciõ.~. o magsstêno nesLa. área é 
.<()">. 0 m,.smo SP. aplicando à Es· P.!:,.atica.do por entuswstas e · só 
c0!a S•spuior de Guerra e à. As- L'iSo expllca continuarem o JJ:a-

õãillõ . .~<.'l'tr,,, (!r,s Diplomados da Es-
cr,Ja Sup';rlor de Guern . :e pre- ~on o.polltico, declarou ele. 
ç;, o r·nr:nrar-so com l)('riedade o Por isso acredito ter condições 
c • n<!o . de Mural e Cívica, que àe lecionar a m:J. téria sem envol
f'lrm?.ra uma. verdadeira cultura vé-la com questões pollticas de 
cí·,,r.a no País. Não devemos cons- qualquer n a.tureza. Cabe-nos a
' J,tir ~n ~(.(olo.~ na arf'ia. e, para penas most.rar o Pafs com toda 
r;'l'~ :··•.t) não ar.ont.eça , é ncces- a. sua probl<'mát!ca tal qual é; 

.o que a cacl< sra crie ralZ<:s, não muito bofl., se a. comparar
e.r.b~.,.1mr·nto, oferecendo-se ao.~ mos com outros, nem tão mau se 
a.Llnr,· r.ào apenas uma aventu- o defrontarmos com a tndla ou 
ra eJ ' ral. a. Africa, por exemplo. Ba.o;camos~ 

L'ma d o; reJvind;r~ç0<'~ dos a- nos em fatos, se são bo11s ou 
t 1 t~i~ prr"' ''ll·es <le Civismo é maus, n il o Interessa. Nossa lnten
qo,~ a. CliS':ipJina c!'! xe os critérios ção, é dar verdades aos estudan
l'l"'idr,•, r~ r.V<:t·cülr. .. ~ quando d!; tes, e é Isto que fa7.emos. 

· ',,,.r ... Q, e fi.' .. "! a. ter maior Para o prof. Rich ter, que co-

A TARDE 
Dando continuidade aos tra

balhos, à tarde,' o oomanda.nte ge
rai da Briga.da Milltar, cel. ,Jesus 
Linares proferiu conferência. 

O coma.•dante geral da Briga
da abordou o tema "Segurança" 
~ a. par~icipação das Policia:> Mi
lltares na. Segurança Interna do 
País. . . 

A oonferência do coronel Jesus 
Linares Guimarães, que é, tam
bém, professor de Estudos de 
Problemas Brasileiros na Univer-
5ida.de Federal do Rio Grande 
<lo Sul, teve lugar na Academia 
de Policia Mimal'. 

A ,o;eguir a prcofessQra Marilia 
~Cibils BeCKer apl'esentou 
a · tese ' 'Êilsbo de Moral e CI
vismo: Instituição cinqüentenária 
no Brasil". Após o estudo da 
matéi'ia pelas oomís;,ões foram ~
presentadas a.s conclusões dos de
boates e realizada votação. 

lf;:)je ás 8h45min será. proferi
da uma conferência pelo gen. 
Bina. Machado da Univemtta4,e 
Federal do Rio âe Ja.nen:o.. A 
seguir o presLdé:J te da. OO:MOCI 
prof. Henrique Richcer, apre:.;en
tará. o painel ; "Currículos e pro
gramas de l.o e 2.o graus" e 
"Situação da Di,o;ciplinoa Estudo 
de p;·oolemas Brasileiros - 3.o 
grau". Após os debates serão en
cerrados os tra.bn.J.hos. 

Foi a ~;eguinte a ~;audação do 
rof. Airton Vara~ aos · rtlci

V En n ro 

~"'n"':'" '"' .;,~inwln~-1! · aos orclrnll. os t1'ohnlh01i do IV En
;~cgiona.ts, • pccullaxes a contro Nacional de Moral e Cf
cada EStado da Federação. Acre- vismo, na Academia Militar, o 

li dita inclusive, o cel. Expedi\:Q ensino da disciplina é bastante 
Orsi Piment.e.. quêa denomina- bem feito, um ·dos melhores do 
Çao de Estuêlõs dos Problemas. País, "como tive ocasião de cons-

( 

Brasileiros. perdera este nom!l tatar no último seminário de a
pai"ã'EStudos Brast!eiios simples- valiação, efetuado no Rio de Ja
meiife, o que conferirá. maior ri· neiro", disse. 

. q~e-mmreíiíiõs. Segundo ele, faltam à cadeira 
\ ' J:'rofcssores especializados e uma 
L.. definição completa. dos conteú-

dos, além de material didMico. 1 "Pedi ao ·Conselho . Federa.! de 
,Educação, no Rio de Janeiro, em 1 
proposição aceita unanimemente, 

t que nos fornecesse condições pa- ·.1 
ra. o magJsteno de moral 'e ciVis
mo; bêm como a criação de cur
sos de extênsão que especialize 

1 recursos huma~os em todos os ·1 
nlveis. Pequenos cursos de atua- i i 
Uzação didática, ciciada para Mo- ·.~~~ 
ra.l e Cívica, resolveria funda
mentalmente, o nosso problema", 
complementou. ', 

Esta. porém, não é a grande .·1' 
dificuldade que enf>renta o prof. 
Richtcr. à testa da Assôciação e ; 
da OOMOCI. ., 

- Se não fosse o entusiasmo ' 
com que os professores vêm en- :.· 1 

. !rentando os problemas da ma.té
ria, não haveria Moral e Cívica, ' 
fri sou. Sem amparo Ícgal, eles 1 

dão suas aulas por idealismo, e 
!.~to nos três n!vcis de ensino. 
A UFRGS. em atl tud~ que a911> I 
~!ta ..110 Pajs. nbrjrá em 'õre- : 
vs: dez _ya_gas específicas pn>ra a 

, çiidc!iãjiiíC: nesta en1@aai: tem 
i hol'ário prioritário. Alia~. é pre- il 
· sico salientar. que graças ao tra
balho desenvolvido pelos pl'ofes-. 
sorrs em todo o Estado, ela dei
xou de ser mcrnmente fi urativa, i 
embam. ·1 a ria por para 
er uma import. nc a 11.0 grande 

quanto qu ~ l qucr outra cadelnt do 
currlculo. Os aluno.~ já. responde-

l ram a.o nosso esforço, solicitando 
que a~-r.er-mna 

. ca~ horáJ:!a bcin maior<iõQüe 
., tem atuaimen~ o que ..PaLa nó.s 

é extrcmnmeme grati.Uc.ante. 

Permitam-nos inicia.lmc:~te que E de tal sorte, que 
. saúde, em nome do Governo do tia !onnação de re-curso 
Estado, os profcsscns e :orienta- tcs implica igualmente, 
dores de Educação Moral e Civi- lcmento indispensável, 
ca de outros Estados, QUe o Rio ~consciência seren 
Grand.e do Sul tem a satisfação JCtiva a realidade nacic 
de consagrar no Encontro Nacio- lfa que a compreen en 
na! que ora se ins tala. lhor. percebendo ma>is 1 

f:, tal privilégio, para nós. gau- globalmente o alcance 
{;hc:.s, duplamente significativo. desígnios do .Pais e sul 
IPrimelraJúe:1te. em razão de que, lnas aspirações à. grande 
por sua própria definição e e.;- gente, cada cida.dão pc 
séncia, supõe a área de ensino a hhor contribuir cem sua 
que se devotam os senhores pro- tno esforço comum. 
lundo conhecimento da realida- , Não é outro o espírito 
de brasileira, conhecimento este 1teia a Educação Mora.! 
que ·só fará se alargar e amadu- ce também o Estudo de 
re.:er ao influxo benefico o diá- nnas Brasileiros. Inte.r 
lc·go que aqui se h á. d·e e-.; bcle· 'COlll fidelidade os obje 
oer. Em segundo lugar, po ue, iéi1sino e da poratJca e 
ao· aswmir t1, respon.>abilida.de ifilt' Eaucaçao Moral e C 
promover e organiZl'J.r esta re limmstro Geraldo Bezerra 

f
:11âo, tinha a Coord enação de E- I).êZ\6s, preSidente da c 
duca.çfto Moral e C1vica. da SEC :NacJOnal ae Moral e 
à antecipada. convicção de que •ÕÕWJ.·v.: u com propne CTI 
importames seriam as contriblll· '"não se trata, é Oem de 
çóes que traJ"iam as delegações 1opçào IdeológiCa de can 
d·as demai:; Un idades da F'eClera· 'clusivista a que se ape! 

. ção .par·a o a.plimoramento aa 1gtms regimes políticos d 
sistemática. educacional do Rio •época, · ma-s de uma vis. 
Grande do Sul, em especial no ·ve~\~al e pluraJ1ista dos 
campo de sua. atuação especifi- :fundamentais da civilizaç 
oa. •o filn de · favorecer o e 

Na verdade. a Educação Moml !consciente da liberdade < 
e Cívica, compreendida em sua. :sar e agir, assegura.da pe 
a.cepção mais "ampla e a.bra.nge'h- :ma constitucional. 'Em SI 
te de instrumento de formação e ·tido verdaÔ<liramente lmJ 
aperfeiçoamento da. co:1sciencia de promoção das mais < 
n a.ctonal dos alunos de primei ro, tcas e ina.lienáveis prerr< 
segundo e terceiro graus de ensi· .humanas. esses valores, . 
no, ganha participar relevo neste Ja.Os aspectos religiosos, ~ 
período de grandes transforma.- ocs, moral e político, func 
ções, de crescimento, e de supe- •ta.is à ordem socia.l, tradu 
ração de estmturas · ultrapassa.- :na convivência compreen 
das a que vem a.s:5istindo o Pais harmônica, alioorçada num 
ao lD'I1go dos últimos onze e.:1os. cepção espiritualista da vi• 

As divers.as re-for mas implanta.- •pressão basilar da codi: 
das e em andamento vis.am a ;d ;,s ncssos costumes, e ru 
construir no Brasil uma socieda- cepção democrática de 
de efetivamente desenvolvida., de- como ideal do e;overno." 
mocrá.tica e soberana, inspirada. E acrescenta: "São 
em uma filosofia. de re::.-peito à ressupostos cons:i.g.rados 
dignidade fundamen tal da. pessoa cnsa.mcnto e a. exp-eriénc 
humana. D:::Jtro deg;oe quadro, a 1tod ~li os tempos. Nessi! 
Educação a.:sumc contornos de 1CU!ar, foi clara e decisiva 
extraordinário .<clltido, como ;ção de nosso Pais a.o insti 
mei<Ld.e_ \'al~l.zoac;_iio ..illL_ hqrt~m Uuz a Educação Mora.! e < 
éii'i"SUa dilP!a concepção de indi- :Não w em vista de os 
vl!iuo e · agente do aperfeiçoa.- ~nstitucional!zado na edu 
mento scci·a.l , propiciando-lhe a ceomo, finalmente, po.r ter 
máxima. potencialização de ~e u.; ccurado consolidá-los na 
talentc.s e habi lidades, aprimo- 1nn cional a travas a a. edUCf!c• 
rando-lhe os e.ti·ibutos morais o- ~ ... Por tudo isso, é de alta 
rientando-Jhe a co:J.duta de fo1~m tJcação o trabalho que _l·ea 
a. encontrar-~ a si mesmo se (OS docentes de Educaçao I 
fechar-se para o mundo de qu ~c Ci!;rica, de modo p;J.rti 
é poarte". <!lu ando têm a. oportunidad 

"A soc:ednde humana - sin- lrcunircm-se numa assem 
tetizou c.::n mr.>,'!strla o grande tcomo esta, que inclui es~ 
Ja.cques Marit:l.in - é um agru- (d eoa.~cs e trvcas ~e_ expeni;! 
pnmen~o de líberdndes. que , <.Cm torno da pos1ça.o atua 
submeteram à o\}(xliêncla ao sa- (,ll lsciplinlt no c , n tex,o do c 
orifício, a um a ;(' i ccmu;11. pa.r:i. (.Culo escolar, sul!- impo_rtánc 
da.r a todos uma real plenitude lf!<:ces.~. d:J.de na wrmaçao de 
humana". t,tudante e as aspirações e 1 

Essa combinação única, essa. tpect lvas da cl aE~~ · , 
haa·mc.nia da individltn ddn:ie c-..n , No que respeJta à s1tu. 
a totalida.de, :;sm amesquinha- !funcional, sa.bemos todos que 
mento ou prcjui7.0 d qu alquer !t ainda a idea~. Para a c! 
das partes, é um dos gra.nd~s :r11este caso o tno~to ao seu 
obj.etos da convivência:-' nas sc- 1Peirismo, de -vez que é reo 
cieda·des livres e democrá.ticas. 3J. ins!Jituiçáo da. disclpli~a.. N 
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...., clc;ze &iranrla c5Iloa oflr1iS 
Ch~fQ dll Sccretari :~ Administrativa 

C:::tir:oto do Ministro 

) 

/ 

üF . GR N9 Õ~) -J / 76 Niter~i, / / de agosto de 197 6 

~-----3-0_AGO iJ76 1' - - --· 
Sr. Ministro de Estado. 

Temos a honra de acusar o recebimento do Aviso n9 562, de 

2 do corrente, pelo qual V. Exa. nos solicita seja colocado~ dispo s ição des 

se Minist~rio o Professor Titular Geraldo MontedÔnio Bezerra de Menezes, 

do Departamento de Direito P{;.blico desta Universidade, enquanto perdurar 

o seu mandato na Comissão Nacional de M o ral e Civismo , cuja presidência 

exerce atualmente. 

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

solicitado, estamos e x pedindo a Portaria n9 5116/76, de c~pia anexa. 

Renovamos a V. E x a. a s e gurança de nosso elevado" apreço; 

GERAL?O SEBA#VARES CARDOSO 

A S. Exa. 
o Exmo. Sr. Senador Ney Amynthas de Barros Braga 
DD. Ministro de Estado da Educa ção e Cultura 
Brasilia , DF 

Proc: n9 12.862/75 
LGM/l cmc. 

~-U>(/O ·eex-oto 
\ f-t-tA/ .3 _ ? _ ':f G - I G 

' l 
l 
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MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Portaria n.o5i16 de}(Õ de 0~0. de 19::{'fó 

• 

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

CONSIDERANDO o que consta do processo n<? 

12. 862/75, 

RESOLVE colocar à disposição do Ministério · da 
Educação e Cultura, sem prejuÍzo de seus vencimentos e vantagens, o Pro 
fessor Titular, matrÍcula UFF n<? 274, Geraldo Montedônio Bezerra de Me 

" nezes, lotado no SDB, pelo penodo em que perdurar o seu mandato na Co 
missão Nacional de Moral e Civismo. 

7V?/H 
GERALDO SEBA O TAVARES CARDOSO 

LGM/ewf 

JJS- ; 'I 
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E:m~ SP. P•. Jos; Vl•l~a Vaeoono•to• 
DD. PP••ld•n~• do co"••tho r•4•P•' 4• Bduoa~ão · 

. I . 
. I 

I 

• I 

t · PaP•o•P "" J 108/11 
\ 
\ 

\ 

Registrando o reoebim•nto do OP. nP 006182/16/CFE/ 
GP, de 9 do oorrsnts, no qual V. E:a. te#e a gentileaa de nos 
transmitir o inteiro ' teor do Pareo•r nP B 908/?6 e respectivos 
Anezoe da CEENC, relatado pelo eminente ConseZh•lro, Professor I 
Paulo Nathanast Pereira d• Souaa, aprovado por ssse Egrigio Con
selho, aumpre-me desde logo informar que, esta Comissão, em reuni 
ão plenária de 15 do aorrents, lioou alente do projeto de Resolu
~ qus "dispõe sobrs a·altsraçao de r•daçãp do§ 1P, do art. SP, 
da Rssolução nP 8, ds 9/8/?B", aujos termos só louvores mereaeu 
de sua parte, considerada a· perfeita solução dada à Consulta fel 
ta por futuro• profsssores de Eduaação Moral • Clviaa. A out~o 
r esu ltado, realmente, não se 'P.odsria chegar. reoonheoida'T oomo 
foi, aliás, nos termos de ref•rldo Parecer. a oirounstânoia de 
que a EDUCAÇÃO MORAL E C!VICA envolve a disciplina ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL E POL!TIÇA BRASILEIRA. estando. por aonssguinte, o• profes 
sores da primeira plenamente aptos ao ensino da segunda. -

No que rsspslta à Indicação (Ans:o nP J do Pareoer 
em apreço), submetida ao ezame da CNMC e atlnBnte ao problema da 
relação ourrloular entrs as duas mencionadas disolpZinas, oabs-me 
aduair qus seta Comi•são designou s•ssão especial para ••tudá-Za 
oom o lntsrssse que está a mersoer. deusndo oportunamente. manif•• 
tara eua op~nião a ••se .Egrigio Consslho. oomo nos prop~e. antes 
4• t•r a mat•ria o devido prosseguimentoo 

Rsnovo a V. E:aa e a ••u• lt.ustr•s par•• oe .~ pt~io·t•!. 
toe 4• minha aZta.ao~sideFa~ão. 

f I 

I 
I 

Ao 
E:emP Sr. 
Pe. José fieira Vasoonoelos 
DD. Presid•nt• do Con••Zho 7•dsPaZ 4• Eduaa~ão 
BRAfi1LIA - D7 
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/11-CNNC . ~~-
P~e•ld•nte da Coml••ão Naolonat· d• No~al 

I . 

E~mP S~. Senado~ Ney B~aga 
DD. Mlni•t~o da Eduoagão • Cultura 

: Parecer n9 J iOB/11. aprovado p•lo C7B 

. . 

••temb~o ·d• 1g?6 ·; 

• C-lvl•mo 
•, ~-

4...!:'lf'lr~4 ' 

Tenho a honra de me dirigir a V. E~a. ~om o. objetivo 
de comunicar que esta Comissão# em reunião plenária de 1! do corre~ 
te# tomou conhecimento do Parecer nP 3 908/?6# da Comissao Especial 
de Moral e Civismo do Egrigio Conselho Federal de Educação. que o 
aerovou e dele . nos fli• i.e•mes'!a• para pronunciamento 8obr• a Indica-
9ao cor~espond•nt• ao respectivo Ane:co nP 3. · · 

O Parecer em obJ•to consta; lnl~lat.mente, da Resolu
ção (Anezo nP 1} adotada em vista de consulta de fáturos profes
sor•• de EMC • sobr• a qual, plenamente a~orde, esta Comls•ão en
~iou àqueZ• Cotendo Órgao o ofloio cujo teor vai ane~o. 

No qu• se refer• à mencionada Indica9ão. que aborda 
o probt•ma da relação curricular 11mistente entr• as disciplinas 
EMC • OSPB. • a respeito da qual o CFE soZicita . o pronunciamento 
desta Comissão. ~umpre-me informar qu• o assunto d•v•rá constar 
da"'· pauta. d• ••tudo de nossa pró::ima. zteunlão. 

Na ôportunida.d•~ apra.•-m• r•nova.r a v. EMa.. m•u• pr~ 
t•stoe de a.%ta. oonsld•ra.gão • ••tlma.. . 

I 

I \ . 
I 
I 

GllRALDO 

H ;~ ' 

. ··-· . ,. ... . · ' ; ..-

'' :"'- ,.i ~· 
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Ao 
EzmP Sr. 
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I 

Se nador NEY BRAGA 
DD. Ninlétro da Bduoa.gão 
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Mlr'JISTEô:RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMISS~O NACIONAL PE MORAL E CIVISMO. 

PECLARAÇ~O 

Cl~Kt~ Á04 p~~pi4~4 Á~ dlgKl6lea~ie áo ~bl~.t~ 
Á~ ~b4Lho dct CNMC, ~xp~~4o4 p~Lo atuAL P~~ld~-~~ U.l.KL4~~• GE

RALPO UONTEVDNIO BEZERRA PE MENEZES, ~~e~-~~-~a.t~ ~•po44aÁo, 6ul 
4~p~~~ndiÁ• na R~Uftlio PL~n~ct d4 Coal44io, d~ ff.OJ.J975, eo11 

vlot~ato4 ~ctqu~ p~4o&l4 do Coft4. ELOVWALPO CHAGAS VE OLIVEIRA. 

A g~fi.Jr.J..a d~4~ Co.ue.l.h.úu 6ol .tio gund~ qu~ o Coft4. P~. FRAN

c,ISCO LEME . ' LOPES, p«.\a .i11p~tU~ 6o44 ~~~ 04 9JÚ..~04 ouvldo4 po~ 4 ~~

v.l.d•JtU de. oi.L.tJL46 d~p~adineitU do MEC 6~ehou a poua d~ ~IIL\&da 
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bado ap~"" pU4oat 4u.bat.t~~"' da Cüua d~ V~pu.tado4. EltVL~ tU 

g~avu l~~gu.l.~dadu •~ae.l.oKctd&6 eLtll.ll.ú: a qu~b~a, a m~o4 , 
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.tad&4, ~a.t~e. 44 qu&ú 46 eou.t«.K.tU d~ áoeu~n~o 4-\qu.lvado pJto

poado 11~rUdcu d~ poue.c Jt~po1L6ctb.t.Udcde. p«A.c eoJt~Jtou~io do su

qu.Le~K.tt.nW.o d«. Zad~p~ndinúa do B~46.é.t, ~~~.tlt~ 44 queú4' ~u aio 

de.v~~ tUU o ~u.l.o tl~ G~at.Jtd ~ o Coll4. Atv«U Ne.lvct aio 4~~ Vou 
' -

.to.t. 

E e.v.é.d~a.te. que. 46 4SU44ÕU .é.atf.llpULiV44 e. 

vloL~attU do Co~U~thúM ftoywdd• a&úctll 4 4~úe.dade. da CNMC , 

de 4ua P~u.l.clêae.l.a e. do UurbJLO atae.ado, o que. eo~U.t:Ltul ab~ua~io 

44 ~a4Udcdu e. 4 p.tÕpJt.é.a e~ctde.w.t.l.e4 da Co&44io Naelo•4L de. 

~ e. C..l. v.l.4mo • 
Po.t cU.ve.U44 ve.zu, ~~LLJte..l.-me. do P.te.JtWo 
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AS NOVAS DIMENSOES DO CIVISMO 

1. ETIMOLOGIA E SIGNIFICAÇÃO DO VOCÁBULO CIVISMO 

O vocábulo civismo, formado do latim civis (cidadão) 

e do sufixo ismo s próprio de substantivos, equivale ao vocábulo 

patriotismo. São unânimes em reconhecê-lo os maiores dicionaris 

tas da ltngua. 

CALDAS AULETE, por exemplo, no Dicionário Contempo

raneo da Ltngua Portuguesa, em 5 volumes, da Editora Delta S.A. 

(2~ edição brasileira, Rio de Janeiro, 1964) consigna express~ 

mente: "Civis mo, !!..· !!!_· de di cação ou devoção à causa púb li-a a ; pa

triotismo : E conseguiram debandar a chusma dos carrascos volun

tários, ébrios de civismo (Camilo , Regicida, c.21, p.208 , ed. 

1874)". 

CÂNDIDO DE FIGUEIREDO, por sua vez, em o Novo Dicio

nário dç. L{ng~a _ Po:rtug:r,J.?_ _f!?a (quarta edição, Lisboa, Sociedade E

ditora Arthur Brandão & Cia, 1925) consigna simplesmente: " Ci

vismo , m. Dedicação ao interesse p~blico : patriotismo ( do la

tim civis)". 

E o Lello Universal~ novo dicionário enciclopédico 

luso-brasileiro , editado no Porto, repete CÂNDIDO DE FIGUEIREDO: 

"Civismo , E_·:?!· (lat. civis). Dedicação ao interesse público 

Patriotismo". 

cializado , 
- a çao, 12 . 

também no 

O próprio Dicionário de Sinônimos e Antônimos, espe

e já hoje clássico, de FRANCISCO FERNANDES ( 2~ edi

impressão, Editora Globo, Porto Alegre, 1970)consigna 

verbete respectivo: "Civismo Sin. Patriotismo". 

Nem no espanhol irmão encontramos discrepância com 

relação ao significado da palavra civismo.O Diccionario de la 

Lengu~ Espanola, da Real Academia Espanola (Madrid, 1970) defi

ne textualmente:"Civismo (Del lat.civis, ciudadano) m. Celo por 

las instituciones e intereses de la pátria". 

Os próprios dicionários especializados de Educação e 

Pedagogia não doutrinam diferentemente, embora o façam de ma

neira analttica. A Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo, do 

Ministério da Educação e Cultura , no verbete respectivo,concei

tua inicialmente : "Civismo. Do lcttim "civis" = cidadão. t a 



2. 
atuação consciente e esclarecida do cidadão, no seio da comuni 

dade, através do cumprimento dos seus deveres de cidadania e 

do seu esforço em contribuir para o progresso e engrandecime~ 

to de sua Pátria. Caracteriza-se por uma atitude ativa, de in

teresse e participação nos problemas da comunidade". 

2. CIVILIZAÇÃO E CIVISMO 

GREG0RIO R. DE YURRE, em seu admirável livrinho Ci

vilización y Civismo (Editorial Eset, Seminário Diocesano, Vi

tória , 1968) diz que os vocábulos atuais civilização e civis

mo de signam idéias intimamente vinculadas entre si. Em termos 

gerais , diz que a civilização "designa o patrimônio d e bens ma 

teriais, espirituais e sociais de um povo em um de terminado p~ 

rlodo histórico", cbmpreendendo "os produtos do esforço humano 

ou as criaç5es do hom e m qu e vive em sociedade ". 

Como patrimônio material e espiritual 3 "a civiliza

çao é a capa protetora da dignidade da pessoa humana". Por is

so, a meta e a norma do desenvolvimento civilizador só pode 

ser o bem comum ou , em Última análise, o bem do próprio homem. 

Quanto ao vocábulo civismo., que se começou a 

gar particularmente a partir da Revolução francesa, como 

YURRE., "consiste na integração do cidadão à orde m social 

empr~ 

diz 

e po-

l{tica ";; sendo, portanto., r e sultado da civiliz ação. "S e m o es 

p{rito c{vico a civilização não pode alcançar sua me ta de ser 

vir ao homem , a todos os home ns., a todos os povos, a toda a hu 

manidade ". 

Na construção da ordem soci a l e pol{tica, intervêm 

governados e gove rnantes. "N a edificação da Ci d ade - diz YUR

RE - o gove rnante ocupa o posto que desempenh a o arquit e to n a . 

construção de um edif{cio ; é o ag e nte principal que há de ela

borar o plano e a lei para a realiz ação do b e m comum. O cida-

dão ocupa o posto que tem o operário: 

previstos". 

execução dos planos 

Fácil é prever-se como sej a o e splrito c{vico ne

cessário a todos., a govern antes e governados. Na realidade 3 p~ 

rém, e ntendemos com YURRE s er mais necessário ainda aos pri

me iros, a quem cabe a miss ã o e sp e cial de de scobrir o b e m co-

mum e de eleger-lhe os meios mais aptos à própria consecu-
-ç ao. 

:!39- 87 



3. O CONCEITO BRASILEIRO DE CIVISMO 
3. 

A definição d~ civismo que encontramos explicitada 
~ 

no Decre to n9 68. 065 ~ de 14. 01 . 71 ~ art. 32~ § 29 _, letra ~' e 

de quantas dá tenham sido formulad~s a mais feliz e a mais com 

p le ta . 

Diz aq~ele parág~~fo daquele diploma legal, que r e 

gulamenta o Decre~6-Lei n9 869, de 12.09.69 , que disp6e sobre 

a inclusão d a Edu~aç'ão Mpral e c-ívica como disciplina obriga t§_ 

ria, nas escolas de todos os graus e modalidades dos sistemas 

de ensino do Pa{s : 

"Os Centros C{vicos d e verão: 

a ) considera r o civismo nos três aspectos funqamen 

tais : c aráter _, com base na moral, tendo por fo~ 

t e Deus , nos termos do Pre âmbulo da Constitui

ção . do Brasil ; amor à Pátria e às suas tradi

ções~ com capacidade d e renúncia ; ação intensa 

e p e rmanente em benef-ício do Brasil". 

Tal conceito baseia-se,sem dúvida, no disposto nas 

letras ~, ~ e ~ do art. 29 do Decreto-Le i 869/69, que insti

tuiu a Educação Moral e C{vic a . 

Dentro de sua formulação altame nte espiritua lista , 

sem a qual o civismo degen e ra em n acionalismo j acobino , o pa

triotismo _, que é a base do civismo _, pode resumir-se no precei 

to evangélico, princ-ípio de toda a fi los o fia preponderanteme~ 

te altru{sta do Cristianismo e que é, por assim dizer 3 a sua 

própria s-íntese : " Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próxi_ 

mo como a nós mesmos " . 

O prece ito cristão_, portanto, fundam ental, que in-

cumbe ao homem observar3 com relação ao próximo 3 é o do amor 

altru-íst a , contrário de todo ao amor ego{sta ou egocêntrico . 

Enquanto, por consequência_, o verdadeiro civismo nos de ve o

rientar para o bem comum 3 o e go{smo 3 que e a sua n e gaçao_, im

pulsiona-nos para a conquist a unicamente do b e m próprio na 

maior escala poss-ível , com prejuizo inclusive do nosso próximo. 

A ne g ação do e go{smo 3 porém , só se pode fazer em 

bases profundas e duradouras com apoi o n a Moral, t e n do como 

font e De us, qu e a noss a própria Constitui ção invo c a , com r e s

paldo nas tradiç6es espiritualistas e éticas da Pátri a brasi 

leira . 



4. 
A negaçao do egoismo há de fazer-se com a formação 

e o aperfeiçoamento, portanto, do caráter do homem~ que é , 

assim, condição sine qua non para que se possa trabalhar pe

lo bem comum. 

Com tais pressupostos ~ o homem está em situação de 

amar à sua pátria e às suas tradições~ com capacidade mesmo 

de renúncia, em beneficio, em Última análise, do próprio bem 

comum. Está em condições de servir à pátria ~ em vez de ser

vir-se dela. A filosofia do patriotismo equivale, em última 

instância, à própri a filosofia do bem comum e à própria fiZ~ 

sofia evangélica do amor ao próxi mo. 

Mas~ com tal fi Zos o fi a, o homem nao há de ficar i

nativo ou inerte. Há de agir intensa e permanentemente, em 

beneficio da Comunidade~ Como s abe o homem o que quer e qual 

a diretriz a que. se propôs 3 sua ação nao se conspurca na agi

tação estéril e contraproducente dos que não têm ideais nem 

planos para executar. 

4. O PATRIOTISMO COMO CERNE DA IDtiA DE CIVISMO. 

vê-se , assim que, em Última análise, o cerne da 

idéia de civismo 
.. 

p_atriotismo, dentro de filosofia e o uma que 

sirva ' do Homem do Espirito. a causa e 

CHATEAUBRIAND perguntou-se a si mesmo a caus a des 

se amor aparentemente insensato - o patriotismo. Segundo ele , 

se não houves se o "instinto da pátria" , os homens se teri am 

precipitado todos nas zonas t e mperadas, deixando o r e sto do 

globo desabitado. A Providência inspirou ao homem o patrioti~ 

mo para evitar "essa reunião do gênero humano sobre um só po~ 

to da terra" (v.Ginie du Christianisme, Paris, 1802, 1~ par

tie, 1. v .!' ch.14). 

O pais em que nascemos e a nossa pátria : terra pa

trum. A pátria traz, assim ~ a idéi a da herança de um acervo 

material e cultural que recebemos de nossos ancestrais. Já a 

nação, do latim nasci (nascer) , lembra a i déia de origem e 

traduz , sobretudo , uma famili a histórica. As pátrias necessi 

tam de espaço . As nações podem subsistir sem e le. Mas o amor 

à Nação e o amo r à Pátria não pode m deixar de ser sentimen-

tos que se correlacionam entre si. Pa triotismo e nacionalismo , 

por isso me smo, se entrecruzam, tomando o patriotismo, em ge

ral , o aspecto sentiment a l do n a cionalismo. 

jJ9- 89 



5. 
A Pátria, como diz LOUIS LE FUR, pode ser definida 

como o lar de uma naçqo. "Mas cumpre nao esquecer que o ele 

menta espiritual, o amor dos homens, deve vir antes do solo 3 

elemento material" (v. Les grands problimes du droit , Recueil 

Sirey, Paris 3 1937 3 pág. 484). Aliás, muito mais que o valor 

da terra, constituem a grandeza de uma pátria o cultivo da 

inteligência e o aperfeiçoamento do caráter. 

Não se escolhe, em geral , a pátria, tanto quanto 

nao se escolhem nossos pais. Recebemo-los~ ao nascer, como um 

patrim5nio recebido do passado, para ser no presente o ~lemen 

to sustentador de nossa vida, e que passa a ser, por causa 

disso, digno de verdadeira piedade filial. 

Desde o momento em que o Estado se instituiu, o 

patriotismo se fortificou. Aprimorou-se então o civismo, sen 

timento que, inicialmente~ apesar de ser-lhe irmão, nãa se 

confunde com o patriotismo. A pátria faz vibrar amor sagrado, 

mas nenhum Estado faz vibrar qualquer corda do coração. O Es

tado~ sobretudo 3 quando não é produto da alma nacional e é 

mera resultante jur{dica artificial, não dita quaisquer deve

res morais: à luz do Estado 3 a consciência ensina apenas dev~ 

res jur{dicos decorrentes do contrato pol{tico 3 que o cidadão 

implicitamente aceitou. 

A pátria justifica o amor a seres concretos: a ter 

ra natal, os ancestrais 3 os compatriotas. O Estado comanda a

penas o respeito e a obediência a uma realidade de direito. 

5. VERDADEIRO E FALSO PATRIOTISMO 

Há, sem dúvida ; dois patriotismos, um fechado e 

outro aberto. Estamos integrados naturalmen~ numa região, nu 

ma cidade~ numa prov{ncia ou num pa{s. Da{: duas orientações 

para nossa união. A primeira é construtiva: unimo-nos para 

ajudar-nos. A segunda é destrutiv a : exaltamo-nos à custa do 

amesquinhamento dos demais. 

Muitas vezes, as explosões patrióticas não se sa

bem fazer sem as manifestações xenÓfobas, como se ninguém se 

pudesse unir a não ser contra alguém ou alguma coisa. 

Não raramente, o patriotismo se confunde com o na

cionalismo, apesar de este ter mais afinidades com o lado car 

nal do homem e aquele com o seu lado espiritual. DUCATILLON 
3 
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