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através delas e passo a passo um caminho 

que nos leve à liberdade. 
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RESUMO 

 

A Educação Moral e Cívica (EMC), como prática educativa ou como disciplina, e sua 
permanência ou não nos currículos escolares sempre envolveram discussões e 
opiniões adversas, porém, ela se fez presente no quadro social e educacional 
brasileiro desde a Primeira República, até 1993 quando foi decretada sua extinção 
como disciplina. No período da ditadura civil-militar, por meio do Decreto-lei n.º 
869/69, a EMC foi instituída como obrigatória nas escolas em todos os níveis de 
ensino enquanto disciplina e também prática educativa. Nessa pesquisa é realizada 
análise sobre a implantação e a trajetória da disciplina de EMC a partir do Decreto-
lei n.º 869/69, no Colégio Estadual do Paraná (CEP), até ser extinta enquanto 
disciplina nessa instituição em 1986. A ênfase da análise será no antigo colegial, 
denominado 2º grau a partir da Lei nº 5692/71. Ainda, foram contemplados os 
seguintes objetivos específicos: verificar a institucionalização da EMC no período da 
ditadura civil-militar na legislação federal e no Paraná; averiguar de que forma as 
orientações do Decreto-lei n.º 869/69 foram compreendidas e implementadas no 
CEP; analisar ações desenvolvidas no CEP, relativas à EMC, no período em que 
constou como disciplina no currículo do 2.º grau, identificando sua trajetória, 
mudanças e permanências; contribuir para a produção historiográfica da EMC no 
âmbito do regime militar; colaborar de forma significativa para o debate na História 
da Educação, voltada para a História das Disciplinas Escolares e das Instituições 
Escolares. O recorte temporal estabelecido foi de 1969 (ano em que se deu a 
implantação do decreto) a 1986 (em função da extinção da EMC como disciplina no 
CEP). Para tanto, utilizou-se como fontes a legislação e normatização oficial 
educacional e diversos documentos encontrados no arquivo escolar desta 
instituição. Desses documentos, os específicos da disciplina foram: planos de 
ensino; conteúdos programáticos; material didático; horários de aula; projeto para a 
disciplina; currículo de 1.º e 2.º grau; quadro de professores. Dentre os autores 
escolhidos para auxiliar no processo analítico-reflexivo desta pesquisa, cita-se: 
Antonio Viñao Frago, Dominique Julia e Diana Vidal para a discussão de cultura 
escolar; José Silvério Baía Horta para a compreensão da concepção histórica dessa 
disciplina; Carlo Ginzburg com seus apontamentos em relação às investigações; 
Luciano Mendes de Faria Filho para analisar os discursos produzidos nas leis 
referentes a disciplina de EMC. Este trabalho está dividido em três capítulos. No 
primeiro capítulo foram analisadas leis e normas que instituíram e organizaram a 
disciplina de EMC em nível nacional e no Estado do Paraná. O segundo capítulo 
trata da implantação da disciplina em questão no CEP, com base no Decreto-lei n.º 
869/69 e na Lei n.º 5692/71, tratando também do seu desenvolvimento enquanto 
disciplina e prática educativa. O terceiro capítulo traz uma análise das ações que 
nortearam esta disciplina no referido colégio no 2.º grau, buscando identificar sua 
trajetória na instituição, bem como diferenças e semelhanças no decorrer desse 
período, em relação à sua presença no currículo escolar desta instituição. A EMC foi 
instituída no CEP como disciplina e prática educativa atendendo as determinações 
legais próprias da época estudada. Ela integrou o currículo do 2.º grau primando 
pela formação adequada dos educandos com valores morais e comportamentos 
cívicos. 
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ABSTRACT 
 

Moral and Civic Education (MCE) as an educational practice or as a discipline, and 
whether its permanence in school curricula has always involved a wide range of 
opinions and debates. However, it was part of the social and educational framework 
in Brazil from the days of the First Republic until 1993, when it was discontinued as a 
discipline. During the civil-military dictatorship, by way of Decree-law nº 869/69, MCE 
was made compulsory in schools at all levels as a discipline, and also in educational 
practice. This study contains an analysis of the implantation and trajectory of MCE in 
the wake of Decree-law nº 869/69 at Colégio Estadual do Paraná (CEP) (Paraná 
State High School) until it was discontinued as a discipline at this learning institution 
in 1986. Emphasis will be placed on the former high school method that was 
renamed the “second degree of learning” in the wording of Law nº 5692/71. The 
study also has the following goals: to investigate the institutionalization of MCE 
during the dictatorship in both federal legislation and the legislation of Paraná State; 
to examine how the recommendations of Decree-law nº 869/69 were interpreted and 
implemented at CEP regarding MCE while it was part of the high school curriculum, 
examining its trajectory, changes and permanent features; to make a contribution to 
the historiographical production of MCE during the military regime; to make a 
meaningful contribution to the debate on the History of Education, focusing on the 
History of School Disciplines and Learning Institutions. The meaningful time that was 
established was 1969 (the year in which the degree was published) to 1986 (when 
MCE was discontinued as a discipline at CEP). For this purpose, official educational 
norms and legislation served as sources of information, along with a number of 
documents found in the archives of the institution. Of these documents, those 
specifically concerning the discipline in question were: teaching plans, program 
materials, teaching materials, timetables, a project for the discipline, elementary and 
high school curricula, teaching staff. The analytical and reflexive process of this study 
was aided by the following authors: Antonio Viñao Frago, Dominique Julia and Diana 
Vidal, for the debate on school culture; José Silvério Baía Horta, for understanding 
the historical concept of this discipline; Carlo Ginzburg,  for his notes on research; 
Luciano Mendes de Faria Filho, for the analysis of discourse produced in the 
legislation concerning MCE. This study is divided into three chapters. In the first 
chapter, the legislation and norms that instituted and organized MCE as a discipline 
have been analyzed at both the national and state level. The second chapter deals 
with the implantation of the discipline at CEP, based on Decree-law nº 869/69 and 
Law nº 5692/71, and also deals with its development as a discipline and educational 
practice. The third chapter provides an analysis of the actions that guided this 
discipline at the high school level of CEP, seeking to identify its trajectory at the 
institution and examining any similarities and differences during this period 
concerning the inclusion of MCE on the curriculum of this institution. MCE was 
instituted at CEP as a discipline and educational practice in line with the legislation 
that was in force at the time under study. It became part of the high school curriculum 
with a view to providing an adequate education for pupils and instilling in them moral 
values and civic behavior. 
 

 

Key words: Moral and Civic Education. Decree/Law nº 869/69. Colégio Estadual do 
Paraná. Civil-Military Dictatorship. History of Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Minha trajetória acadêmica teve inicio no curso de Fisioterapia que concluí 

em 1997. Mas, meu interesse por pesquisa e pelo campo educacional se deu a partir 

da especialização em Metodologia do Ensino em 2001. Desde então, tenho 

procurado me aprofundar nessa área que considero tão importante para a formação 

do ser humano, por meio do curso de Pedagogia, da especialização em Educação 

em Valores Humanos, de vários cursos de aperfeiçoamento e do Mestrado em 

Educação que deu origem a esta pesquisa. 

Enquanto graduanda de Pedagogia me engajei no grupo de iniciação 

científica da Universidade Federal do Paraná (UFPR), mais especificamente na linha 

de História da Educação, o que despertou em mim uma paixão por esse campo, 

trabalhando com o arquivo escolar do Colégio Estadual do Paraná (CEP) sob 

orientação da professora Nadia Gaiofatto Gonçalves. Neste arquivo tive contato com 

diversas fontes, que levam às mais variadas indagações de relevância para a 

configuração histórica do quadro educacional e desta instituição escolar em 

particular. 

Contudo, devo confessar que as questões de ordem moral, de valores, de 

formação humana sempre fizeram parte das minhas inquietações. E por essa razão, 

resolvi estudar e investigar a disciplina de Educação Moral e Cívica (EMC) no 

Colégio Estadual do Paraná no período da ditadura civil-militar1. Época em que todo 

o meio social, político, econômico e educacional brasileiro foi afetado direta ou 

indiretamente por esse regime autoritário2.  

Quando se aborda um tema de pesquisa de cunho educativo é preciso 

reconhecer a subjetividade que existe no processo de ensino-aprendizagem e no 

meio educacional como um todo para compreender suas relações, seus fins e suas 

possibilidades. 

                                                 
1 O período ditatorial brasileiro durou de 1964 a 1985, porém o recorte temporal desta pesquisa se 

concentrará nos anos de 1969 (ano em que ocorreu a implantação da Educação Moral e Cívica nas 
escolas enquanto disciplina e prática educativa por meio do Decreto-lei n.º 869/69) a 1986 (último 
ano em que a disciplina de EMC aparece como autônoma no currículo escolar do CEP. A partir de 
1987 os conteúdos desta disciplina passaram a serem incorporados à disciplina de História). 

 
2 Até aqui a linguagem escrita utilizada foi em primeira pessoa do singular por serem as informações 

de relevância pessoal. Na seqüência, o tipo de grafia adotado foi o impessoal. 
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Para tanto, ter claro o que se considera por educação é fundamental, pois 

não é algo presente apenas nas escolas, mas em todos os ambientes, formais e 

informais. Tem um caráter histórico e cultural que provém do individual e do coletivo 

em que se adquire identidade, envolvendo a produção de saberes e práticas 

educativas.  

O processo educativo é contínuo e permanente, visto que se dá ao longo da 

vida por meio de apreensões de conceitos que estiveram e/ou continuaram em vigor 

no meio social e das transformações decorrentes destes em função da capacidade 

criadora do homem e da sociedade. E, independente das relações que se 

estabeleçam para o desenvolvimento da educação, ela tem uma finalidade, uma 

intencionalidade, um princípio educativo.  

Os ambientes escolares, ou seja, a educação tida como formal, são espaços 

privilegiados de produção do saber, porém não são os únicos locais para sua 

aquisição. Na escola os saberes e as práticas são sistematizados e organizados em 

função de objetivos específicos. O que não significa que o conhecimento vindo da 

sociedade, não penetre em seu interior influindo de alguma forma no seu 

funcionamento.  

É possível afirmar que sempre no âmbito escolar reflete-se o contexto 

histórico-social, ainda que, a escola seja uma instituição que possui uma lógica 

própria e específica, em que participam vários indivíduos. A escola é um lugar de 

produção de um saber particular, é um lugar de produção de conhecimento. Assim, 

considerando que a cultura e a educação são elementos interligados (PINTO, 1994), 

a escola ao mesmo tempo que produz cultura, também é uma instituição 

determinada por ela.  

O processo de escolarização pode ser considerado como um conjunto de 

relações e práticas institucionalizadas historicamente em meio a uma trama 

complexa em que interatuam diversos componentes, entre eles: tradições escolares, 

decisões políticas e administrativas, especificidades regionais, interpretações 

particulares dos indivíduos de cada instituição escolar. Para conhecer e 

compreender o cotidiano escolar e seu conteúdo formativo é necessário interpelar 

esse processo. 

É levando em consideração tais pressupostos que se investigou a disciplina 

de EMC, procurando perceber como esta disciplina foi estabelecida e desenvolvida, 

ao longo do tempo (1969-1986), na e pela cultura escolar do CEP. 
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Essas datas foram escolhidas devido ao fato de que em 1969 a disciplina de 

EMC foi instituída como obrigatória em todos os níveis de ensino pelo Decreto-lei n.º 

869/69. Já 1986, foi estabelecida como data limite para este estudo, pois foi o último 

ano em que a EMC aparece no currículo escolar do CEP enquanto disciplina 

autônoma.  

Vale ressaltar que a disciplina de EMC é tida como autônoma apenas no 2.º 

grau3, pois no 1.º grau seus conteúdos eram ministrados sob a denominação de 

Estudos Sociais.  

Por meio dessa problemática, definiu-se enquanto objetivo principal deste 

trabalho analisar a implantação e a trajetória da disciplina de EMC no 2.º grau4 do 

CEP, a partir do Decreto-lei n.º 869/69, até ser extinta como disciplina nessa 

instituição em 1986. E por objetivos específicos, verificar a institucionalização da 

EMC no período da ditadura civil-militar na legislação federal e no Paraná; averiguar 

de que forma as orientações do Decreto-lei n.º 869/69 foram compreendidas e 

implementadas no CEP; analisar mudanças e permanências relativas à EMC no 

CEP, no período em que constou como disciplina no currículo do 2.º grau; contribuir 

para a produção historiográfica da EMC no âmbito do regime militar; colaborar de 

forma significativa para o debate na História da Educação, voltada para a História 

das Disciplinas Escolares e das Instituições Escolares. 

Para tanto, o estudo da orientação legal e oficial referente à introdução e 

desenvolvimento da EMC no âmbito educacional a partir de 1969, bem como, a 

investigação das práticas que nortearam esta disciplina no referido colégio, foi o que 

direcionou o desenvolvimento desta pesquisa. 

Algumas pesquisas já abordaram esta disciplina como objeto de estudo em 

diferentes enfoques, tratando da sua origem, implementação e intencionalidade, 

tentando captar o sentido desta no período ditatorial, dentre elas cita-se as 

dissertações: A educação moral e cívica: disciplina escolar e doutrina disciplinar – 

Minas Gerais (1969-1993), por Vanessa Kern de Abreu (2008); As moedas falsas: 

                                                 
3 Optou-se por utilizar essa denominação de 2.º grau, por ela ser usada durante a maior parte do 

período estudado nesta pesquisa. Mas, convém ressaltar que esta nomenclatura passou a existir 
apenas a partir de 1971 com a Lei n.º 5692. Ou seja, em 1969 esse ensino era chamado de 
colegial. 

 
4 A partir daqui, quando me referir à disciplina de EMC no CEP, estarei tratando da mesma no 2.º 

grau; caso contrário, será especificado. 
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Educação, Moral e Cívica, por José Vaidergorn (1987); A implantação da Educação 

Moral e Cívica em 1969, por Maria Aparecida Oliveira (1982).  

Abreu (2008) procura compreender como o ensino de História se fragmentou 

durante a ditadura militar brasileira, centralizando seus estudos no papel da EMC 

neste período nas escolas e na sociedade. Para tanto, faz um apanhado histórico 

desta disciplina desde o final do Império até o regime militar. Analisa as idéias de 

moral e civismo, refletindo sobre a estruturação e implantação da EMC nas escolas 

de todo país, focando sua pesquisa na cidade de Pato de Minas em Minas Gerais. 

Vaidergorn (1987) busca em sua pesquisa a origem do discurso da disciplina 

de EMC implantada em 1969. Quer entender o que era essa moral e cívica, 

buscando suas raízes e analisando as doutrinas do liberalismo, do conservadorismo, 

do romantismo, do catolicismo, do positivismo e da segurança nacional. Segundo 

ele, essas doutrinas seriam formadoras da intencionalidade da disciplina, sendo 

seus ideais disseminados por meio da EMC. Considera ainda que, o discurso da 

EMC foi uma mistura de elementos doutrinários de origem autoritária. 

Oliveira (1982) trabalha com a relação escola, Estado, sociedade brasileira. 

Para isso, traça uma discussão a nível de contexto sobre a implantação da disciplina 

de EMC em 1969, considerando os ideais militares, civis, educacionais e religiosos. 

Para ela, a implantação da EMC no Brasil foi parte de um movimento social amplo, 

muito complexo, e não apenas fruto de uma imposição ideológica pelo governo 

militar. 

Além dos trabalhos acima citados, há mais duas dissertações que discutem 

a respeito das práticas de ensino da EMC, e que auxiliaram de forma significativa no 

desenvolvimento desta investigação: A Educação Moral e Cívica e sua produção 

didática: 1969-1993, por Juliana Miranda Filgueiras (2006) e Moral e civismo no 

currículo das escolas do oeste catarinense: memórias de professores, por André 

Luiz Onghero (2007)5.  

                                                 
5 Outras dissertações também já abordaram a temática da EMC, cita-se: O poder da educação: 

ideologia e denominação no projeto educacional da ditadura militar, por Patrícia Sposito Mechi 
(2002); A história da Educação Moral e Cívica: um álbum de fotografias da sociedade brasileira, por 
Maria de Fátima Viegas Josgrilbert (1998). Buscou-se conseguir a cópia destas pesquisas a fim de 
aprofundar a discussão em relação ao tema e participar ao leitor de forma sucinta o conteúdo de 
cada uma delas, porém sem sucesso. De acordo com Filgueiras (2006), a autora Patrícia Mechi 
estudou o projeto educacional da ditadura militar de 1964, buscando compreender como a 
educação se articulou com a questão da segurança e desenvolvimento, utilizando a EMC como 
veículo de disseminação da ideologia dominante. Já Maria de Fátima Josgrilbert, faz uma análise 
comparativa entre os pareceres e decretos sobre a disciplina, vinte e três manuais didáticos e doze 
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A primeira, conforme seu título, focou seu estudo nas produções didáticas 

referentes a esta disciplina. Essa dissertação abrange sete capítulos, além da 

introdução e das considerações finais. É um trabalho rico de informações com 

relação à EMC. Filgueiras (2006) traça um panorama geral em relação ao ensino de 

EMC em nível nacional, considerando os vários enfoques dados a esta 

especificidade educativa ao longo do tempo. Discorre a respeito da Comissão 

Nacional de Moral e Civismo (CNMC) e Conselho Federal de Educação (CFE), 

discutindo a importância desses dois órgãos articulados a esta disciplina. Trata dos 

programas curriculares, da formação dos professores, das práticas, porém sob o 

enfoque dos livros didáticos. 

Na segunda, o autor dá voz aos professores de uma localidade específica: o 

oeste catarinense. Onghero (2007) analisa as práticas da EMC nas escolas dessa 

região, utilizando prescrições curriculares, a formação dos professores, conteúdos 

programados, com certa ênfase nas entrevistas. Sua dissertação é dividida em duas 

partes, e cada parte conta com três capítulos. Faz um apanhado histórico da EMC 

na primeira parte, concentrando a segunda parte na questão das práticas e das 

memórias dos professores. 

Muitas questões em torno da EMC podem e devem ser levantadas 

aprofundando esse debate, pois os problemas estabelecidos são diversos e 

confrontados por olhares diferenciados, contribuindo para a configuração desta no 

meio historiográfico. Para Aróstegui (2006), a história é sempre o resultado da ação 

humana, e, buscar o sentido dessas ações e sua significação como produto de 

decisões que procuram atingir objetivos concretos utilizando-se de meios adequados 

é primordial para sua caracterização. “Uma história é um conjunto de respostas a 

contínuos por quês” (p.413). 

A pesquisa em questão se diferencia das demais por abordar a disciplina de 

EMC, sua implantação e suas práticas em uma instituição específica - CEP, de certa 

forma renomada, e de caráter diferenciado no Estado do Paraná. Segundo Silva 

(2008), mesmo antes do regime ditatorial militar brasileiro, o CEP já procurava 

estabelecer e ostentar a posição de um colégio exemplar. 

O CEP é uma escola pública curitibana que foi fundada em 13 de março de 

1846, com o nome de Licêo de Coritiba. Durante a sua trajetória teve outros nomes 

                                                                                                                                                         
diários de classe, com o intuito de verificar como a EMC efetivou sua função de disciplina 
estratégica do regime militar pós-64. 
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como: Instituto Paranaense (1876 a 1892); Gymnásio Paranaense (1892 a 1942); 

Colégio Paranaense – Externato (1942 a 1943); Colégio Estadual do Paraná (1943 

até o presente)6.  

Na época determinada para esta investigação, o CEP procurava transmitir a 

imagem de uma escola que promovia ensino de qualidade por meio de um sistema 

bem organizado, tentando se estabelecer enquanto “escola modelo” no Estado do 

Paraná, equiparando-se aos colégios de padrão nacional. Silva (2008) em sua 

pesquisa, que também aborda esta instituição tendo por foco o serviço de orientação 

educacional diz que, nas décadas de 1960 e 1970 quando se comparava um colégio 

ao Colégio Pedro II, era um sinal de excelência no ensino, almejado por todas as 

escolas. No Diário Oficial do Paraná de 22/05/1962 publicado na Portaria nº 1749, 

esta autora encontrou essa comparação, na notícia a respeito da alteração dos 

currículos do CEP. “[...] os colégios estaduais procuravam no Colégio Pedro II um 

modelo de credibilidade para seu ensino, e o CEP não fugia deste preceito” (SILVA, 

2008, p.5). 

Atualmente, o CEP é um espaço privilegiado para pesquisa e produção 

histórica. Conta com um arquivo em atividade e um permanente7 em consonância 

com o museu dessa instituição. Múltiplas são as possibilidades de pesquisa a serem 

realizadas neste colégio, e a partir dele, de seu acervo, que podem auxiliar no 

processo de reconstrução histórica desta instituição. 

Para Magalhães (1999, p.64),  

esta construção da identidade histórica das instituições educativas envolve 
uma complexificação das variáveis e das categorias de análise para o que 
se torna necessário, para além de outros pressupostos e requisitos 
metodológicos e processuais, o alargamento e cruzamento de informação 
muito diversificada. 
[...]. 
Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa 
é, sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o sistema 
educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de uma 
comunidade e de uma região, é por fim sistematizar e (re)escrever-lhe o 
itinerário de vida na sua multidimensionalidade, conferindo um sentido 
histórico. 

                                                 
6 Esta trajetória seria um tema de estudo, pois leva a várias indagações: essa instituição foi a mesma 

durante esse percurso? Há essa continuidade, ou rupturas? É consenso que essa instituição 
continuou a mesma ou tal afirmação é interessante (para quem)? Porém, não é esse o objeto da 
presente pesquisa, sendo as indagações anteriores sugestões de desenvolvimento para novas 
investigações. 

 
7 O arquivo permanente do CEP e o arquivo do Museu Professor Guido Straube encontram-se em 

processo de organização com vistas a manter e preservar as fontes históricas desta instituição, e 
também auxiliar os pesquisadores em suas investigações. 
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Esta pesquisa colabora com a reconstrução da história do CEP que parece 

ter uma expressiva valorização não só no meio educacional, mas no âmbito cultural 

e político do Estado do Paraná, visando compreender a cultura escolar em torno da 

disciplina de EMC no período e na instituição em questão. 

Para que seja conferida a uma instituição educativa uma identidade histórica 

é necessário que na análise historiográfica haja uma construção entre memória e o 

arquivo, permeada por um cruzamento de informações muito diversificada. 

As instituições educativas, como as pessoas, são portadoras de uma 
memória. 
[...]. 
Uma memória, por outro lado, integrada nas práticas do quotidiano. Com 
efeito, as instituições educativas, se transmitem uma cultura – a cultura 
escolar – não deixam de produzir culturas, que lhes conferem uma 
identidade institucional. São organismos vivos que ontem como hoje, 
integrando-se de forma mais ou menos convergente numa política 
educativa, numa estrutura educacional, não deixaram de fazê-lo de forma 
crítica e adaptativa. (MAGALHÃES, 1999, p.69). 

 
Essa memória instiga a busca historiográfica, mas ela não é 

necessariamente colhida por meio de informações orais. De acordo com Magalhães 

ainda, 

Uma forma particular de memória são os registros escritos e vivências de 
itinerários de vida dos agentes de ensino e dos patronos de certas 
instituições educativas. Mas também dos alunos e de outros actores. Uma 
diversidade de papéis, de itinerários de vida, de destinos, expectativas e 
memórias (1999, p.71), 

 

pois em uma instituição escolar nada acontece ou aconteceu por acaso, existe um 

sentido, uma intencionalidade, que corresponde a somatória de vários olhares, de 

várias ações produzidas por indivíduos ou grupos distintos. Deste modo, para a 

análise histórica de uma instituição torna-se necessário contextualizá-la dentro do 

período estudado. 

Assim, cabe considerar que os anos perpassados pela ditadura civil-militar 

brasileira consolidaram um período de intensas transformações no quadro político, 

social e educacional, que influíram de alguma forma nas práticas educacionais, e, 

por conseguinte, na cultura escolar que circunscreveram as instituições escolares. O 

regime militar foi marcado pelo “braço duro da repressão e a tortura como política de 

Estado, executada pelos serviços de inteligência das forças armadas, devidamente 

centralizados pelo Governo e financiados e apoiados pelos expoentes do grande 

capitalismo nacional” (REIS, 2004, p.42). Nesta perspectiva, o Estado estabeleceu 
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Atos Institucionais com o intuito de legalizar as ações políticas e a ideologia em favor 

da ordem. 

Segundo Oliveira (2002, p.65), esse foi “um período de extrema ebulição 

política e de uma profunda reorganização cultural”, em que havia certa organicidade 

entre as reformas educacionais e o modelo econômico. Nesse sentido, várias 

medidas foram tomadas em nome da segurança interna e do desenvolvimento 

econômico. A Doutrina da Segurança Nacional era advogada em prol do construto 

de um corpo teórico, ideológico e diretivo por meio da elaboração de programas e 

projetos governamentais na área política, econômica, social e militar (SILVA, 2005).  

O Brasil intencionava o estabelecimento de uma política de desenvolvimento 

e com esse ideal incentivou a efetivação de uma educação tecnicista, cujos 

princípios tinham seus alicerces na disciplinarização, na normatização, na eficiência 

e eficácia pegagógica (OLIVEIRA, 2002). Neste contexto, a EMC foi instituída como 

disciplina e prática educativa obrigatória em todos os níveis de ensino nas escolas 

brasileiras no ano de 1969 a partir do Decreto-lei n.º 869/69, sendo abolida em 1993 

pela Lei n.º 8663.  

É importante enfatizar que a EMC não foi resultado de um discurso exclusivo 

da ditadura civil-militar, e sim, que ela fez parte da educação brasileira desde a 

Primeira República, e que ao longo do tempo, foi compreendida como prática 

educativa que deveria se manifestar no meio escolar como um todo. As discussões 

em torno da sua especificidade enquanto disciplina ou prática educativa se deram 

até o seu estabelecimento pelo Decreto 869/69, mesmo com várias contrariedades. 

Grande parte dos integrantes do Conselho Federal de Educação acreditava 

que a EMC deveria formar hábitos morais e cívicos, mas como prática educativa que 

se adquire por meio da vivência, e não como uma disciplina exclusiva com 

conteúdos próprios. Segundo Zotti (2004), muitos documentos tramitaram no CFE a 

respeito da EMC, até a sua instituição como disciplina e prática educativa para todos 

os níveis de ensino com o Decreto-Lei 869/69. 

A EMC enquanto disciplina pode ser estudada sob o foco da História das 

Disciplinas Escolares, e deste modo, analisada como componente da cultura 

escolar, visando o entendimento das relações que se estabelecem com o exterior, 

com a cultura geral e a sociedade (BITTENCOURT, 2003). E por esta razão, o 

conceito de cultura escolar foi elencado enquanto categoria de análise nesta 

investigação. 
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Dominique Julia, tem por cultura escolar  

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão 
desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e 
práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas 
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) 
(2001, p.10). 

 
Segundo ele ainda, essas 

normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo 
profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, 
portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua 
aplicação, a saber, os professores primários e os demais professores. Mas, 
para além dos limites da escola, pode-se buscar identificar, em um sentido 
mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de 
nossas sociedades, modos que não concebem a aquisição de 
conhecimentos e de habilidades senão por processos formais de 
escolarização [...]. Enfim, por cultura escolar é conveniente compreender 
também, quando isso é possível, as culturas infantis (no sentido 
antropológico do termo), que se desenvolvem nos pátios de recreio e o 
afastamento que apresentam em relação às culturas familiares (p.10-11). 

 
Esse autor concebe a cultura escolar como constituidora de normas e 

práticas, com destaque às normas para se pensar as práticas. Seu interesse está 

nas relações de produção da escola, pela articulação dos saberes e dos atores 

sociais. 

Já para Antonio Viñao Frago, a cultura escolar é 

[...] un conjunto de teorías, principios o criterios, normas y prácticas 
sedimentadas a lo largo del tiempo en el seno de las instituciones 
educativas. Se trata de modos de pensar y actuar, mentalidades y hábitos, 
que proporcionam estractegias y pautas para organizar y llevar la clase, 
interactuar con los compañeros y con otros miembros de la comunidad 
educativa e integrarse en la vida cotidiana del centro docente. Dichos 
modos de pensar y actuar constituyen en ocasiones rituales y mitos, pero 
siempre se estructuran en forma de discursos y acciones que, junto con la 
experiencia y formación del profesor, le siervem para llevar a cabo su tarefa 
diaria (1998, p.136). 

 

Viñao Frago considera que a cultura escolar é passível de investigações, 

embora existam riscos, pois ela é algo complexo, institucional e institucionalizada, 

tem suas especificidades, mas não é autônoma, sua autonomia é relativa. Para ele, 

a cultura escolar não é uma adjetivação da escola e sim um substantivo. Não se 

trata apenas de aspectos formais.  

Vidal (2004) em um dos capítulos da sua tese de livre-docência traz para a 

discussão vários autores que tratam da temática da cultura escolar, procurando 

analisar similaridades e discrepâncias com relação aos conceitos vislumbrados 

pelos teóricos que esta autora trabalha, dentre eles Viñao Frago e Julia.  
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Segundo ela, Julia procurou acrescentar atenção às práticas em função das 

normas, convidando “os historiadores da educação a se interrogarem sobre as 

práticas cotidianas, sobre o funcionamento interno da escola” (p.19). Ele alerta para 

a importância da recontextualização das fontes, devido a dificuldade de análise de 

práticas culturais, por não costumarem deixar pistas. 

Referindo-se a Viñao Frago, Vidal (2004) considera que, este autor acredita 

que a cultura escolar “recobre as diferentes manifestações das práticas instauradas 

no interior das escolas, transitando de alunos a professores, de normas a teorias” 

(p.26), ou seja, abrange tudo que diz respeito aos processos educativos. 

Enquanto Dominique Julia concebia a existência de duas culturas escolares 
(primária e secundária), Viñao Frago estendia o conceito a todas e a cada 
uma das instituições escolares. Isso permitia atribuir a cada escola, colégio 
e universidade uma singularidade, o que ocorria para ampliar as 
possibilidades de estudos no campo da história das instituições. Ao mesmo 
tempo, impunha um limite à operacionalidade analítica da categoria quando 
confrontada com a necessidade de abarcar o conjunto das maneiras de 
escolarização do social na época moderna, como queria Julia (p.27). 

 
Viñao Frago (1998) identifica a cultura escolar com continuidades e 

persistências, emergindo como resistência a mudanças, e Julia (2001) usa este 

conceito com o intuito de romper com o que ele chama de grande inércia e se 

sensibilizar com as mudanças, ainda que irrisórias, que transformam o sistema 

interiormente. 

Embora tenham pontos de partida semelhantes, como a ênfase na 
constituição histórica das categorias de análise e o reconhecimento de 
espaço e tempo como princípios ordenadores da escola, os conceitos de 
cultura escolar, culturas da escola, culturas escolares, forma escolar e 
gramática da escola apresentam especificidades. No que concerne ao 
estudo sobre os professores, Escolano, Viñao Frago, Forquin e Tyack e 
Cuban valorizam a diferença entre saber docente e técnico. Vicent, 
diversamente, privilegia as regras impessoais e o relacionamento com o 
aluno como constitutivos do fazer docente. Julia e Chervel vêem o professor 
como aquele que coloca em funcionamento os dispositivos escolares de 
maneira criativa com respeito às normas estabelecidas. Se essa concepção 
está implícita em Escolano, Viñao e Tyack e Cuban, a ênfase da análise 
não recai sobre a positividade da ação docente, mas sobre a falha ou falta 
das reformas. (VIDAL, 2004, p.34). 

 
Todos os autores citados por Vidal são referências conceituais com vistas a 

essa temática, porém serão utilizados com maior ênfase no decorrer desta pesquisa 

os conceitos e apontamentos de Viñao Frago e Julia. Suas considerações têm 

algumas divergências, pois tratam desse assunto por meio de objetos distintos, mas 

ambas estão relacionadas e de certa forma se complementam, principalmente no 

que diz respeito aos professores, considerando-os como parte da construção dos 
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saberes e práticas que constituem a cultura escolar. Esta pesquisa procura 

contemplar este argumento em seu processo analítico, buscando nas fontes 

apreender essa construção tão importante para a compreensão da configuração da 

disciplina de EMC no CEP. 

As concepções desses dois autores em relação à cultura escolar são de 

grande valia para se pensar a escola e as práticas que a circunscrevem, auxiliando 

os pesquisadores em suas investigações, reflexões e análises em função do objeto 

de estudo determinado. Considera-se que a cultura escolar deve ser utilizada como 

uma ferramenta para compreender o funcionamento da instituição escolar. Deste 

modo, suas análises e conceitos são utilizados no decorrer desta pesquisa com o 

fim de auxiliar no seu processo analítico-reflexivo, ainda que, sob olhares 

diferenciados. 

É preciso compreender o funcionamento interno das escolas, a elaboração e 

efetivação das suas práticas em relação à sociedade e à história, ciente de que os 

saberes e as reformas educativas fazem parte de representações concorrentes em 

função do que é escola e de como esta deve proceder. A cultura escolar deve ser 

concebida como original, como produto e produtora da cultura social (VIDAL, 2004). 

Segundo Ginzburg (2007), o importante é perceber como as coisas são, sua 

organização, suas formas, captar as pistas, os indícios a fim de que surjam 

hipóteses interpretativas (explicativas). Para tanto, estabelecer relações é 

fundamental, pois é dessa forma que vai se construindo uma história, uma possível 

explicação. 

De acordo com Chervel (1990), as disciplinas escolares merecem uma 

atenção diferenciada, pois são criações espontâneas e originais do sistema escolar, 

que forma não somente os indivíduos envolvidos, mas uma cultura específica que 

penetra em uma cultura da sociedade global, interferindo na sua forma, moldando-a 

e modificando-a. As disciplinas não possuem caráter abstrato, nem são universais 

ou estáticas, são espaços de poder. Elas “nacen y evolucionan, surgen y 

desaparecen; se desgajan y se unen, se rechazan y se absorben” (VIÑAO FRAGO, 

1998, p.178). Sua historicidade, sua gênese e configuração tem um caráter 

autônomo. O que denota a necessidade de investigar-se a especificidade da cultura 

escolar da referida instituição, confrontando a legalidade e as práticas. 

Tais apontamentos levam a considerar que existe dentro da escola uma 

cultura particular, que perpassa a cultura geral, interferindo uma na outra, 
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modificando-se ou complementando-se, mantendo-se ou reforçando-se. A cultura 

deve ser entendida como uma síntese social, na medida em que vários elementos 

sociais (políticos, econômicos, entre outros) a constituem, estando em constante 

movimento e tendo por base o indivíduo e suas relações concretas e abstratas. 

As disciplinas escolares são parte deste contexto, retratando os interesses e 

determinações do momento. Chervel (1990, p.180) afirma que, “uma ‘disciplina’ é 

igualmente, [...], em qualquer campo que se encontre, um modo de disciplinar o 

espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e as regras para abordar os diferentes 

domínios do pensamento, do conhecimento e da arte”. Diz ainda que, as disciplinas 

escolares não se separam das finalidades educativas “e constituem um conjunto 

complexo que não se reduz aos ensinos explícitos e programados” (p.188). 

O saber produzido pelas disciplinas escolares está inserido em uma cultura 

escolar. E um aprofundamento sobre o conhecimento produzido por elas conduz a 

um entendimento dos objetivos, dos conteúdos explícitos e dos conteúdos 

pedagógicos que correspondem aos exercícios e atividades que são necessários à 

aprendizagem escolar.  

Vale considerar que, ao pensar na análise de práticas educativas de uma 

disciplina leva também a reflexão sobre a prática dos professores, bem como, suas 

relações no contexto em que estão inseridos e os elementos que interferem de 

alguma forma em sua postura profissional (formação, currículo, alunos, gestores, 

materiais, políticas educacionais, instituição escolar, etc.). Estes profissionais 

enquanto sujeitos autônomos, mesmo que em certos momentos essa autonomia se 

torne relativa, na medida em que possuem conhecimentos, hábitos e valores 

próprios, podem intervir no desenvolvimento das disciplinas escolares, com suas 

convicções e valores diferenciados.  

Os professores dispõem de certa liberdade de manobra, ainda que relativa, 

pois está condicionado a um sistema em que cada um desempenha um papel, em 

que existem prazos, normas, conteúdos (JULIA, 2001). Ele está vinculado a um 

processo que o restringe de alguma forma, seja por recursos, por leis, por hierarquia 

de funções. Existe um impacto de leis e normas institucionais no desenvolvimento 

dessa prática profissional. 

As disciplinas escolares são um produto específico da escola, sendo 

inseparáveis das finalidades educativas e não se reduzindo aos ensinos explícitos e 

programados (JULIA, 2001), e na análise histórica da cultura escolar esse estudo é 
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importante. Tais considerações são tidas como relevantes na análise de uma 

disciplina que trata da EMC em um contexto de imposições de ordem política e 

social como o da ditadura civil-militar, procurando também analisá-las no CEP. 

No decorrer desta pesquisa, contou-se também com as considerações e 

apontamentos do autor Luciano Mendes de Faria Filho para analisar os discursos 

produzidos nas leis referentes a disciplina de EMC. Ele considera que, a legislação 

deve ser compreendida como fonte e ao mesmo tempo como objeto de investigação, 

remetendo a importância da lei enquanto “prática ordenadora e instituidora, voltada 

para as relações sociais” (1998, p.106), levando em conta também o momento da 

sua produção e configuração. 

É importante destacar que o termo investigação neste trabalho será 

considerado de acordo com os apontamentos de Ginzburg (1989), procurando 

captar os indícios, perceber os pequenos detalhes que geralmente passam 

despercebidos e que são fundamentais para remontar ou desvendar uma realidade. 

Não basta conhecer aquilo que lhe é apresentado, é preciso questionar-se a 

respeito, buscando nas entrelinhas alguma consideração que remeta a um novo 

dado, um novo indício, em que seja possível agregar e construir novos 

conhecimentos de forma crítica e reflexiva. “[...] Se a realidade é opaca, existem 

zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la” (p.177). 

Alguns autores que trabalham sob a ótica da análise do discurso8 também 

foram consultados a fim de um melhor entendimento sobre essa questão, e para 

ajudar no processo analítico deste estudo. Desta forma, compactuando com a 

definição de Fiorin (2000, p.11), considera-se que discurso “são as combinações de 

elementos lingüísticos (frases ou conjuntos constituídos de muitas frases), usadas 

pelos falantes com o propósito de exprimir seus pensamentos, de falar do mundo 

exterior ou de seu mundo interior, de agir sobre o mundo”, independente de ser uma 

lei. 

Os discursos são permeados por ideologias9, utilizando-se de determinadas 

articulações que levem a efeitos de sentido também puramente ideológicos. Uma 

ideologia volta-se muito mais para a aparência do que para a essência, criando uma 
                                                 
8 Esse tipo de análise foi utilizado para auxiliar no desenvolvimento desta pesquisa. 
 
9 O termo ideologia é entendido aqui como um conjunto de idéias, de princípios, de crenças, de 

doutrinas que orientam as ações de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, principalmente 
politicamente. Uma ideologia pode inclusive ser utilizada como um instrumento de dominação por 
meio de ações que levem ao convencimento.  
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falsa consciência. Assim, o discurso torna-se muito mais o lugar da representação 

que o da criação, impondo de certa forma o que pensar e o que dizer (FIORIN, 

2000).  

Deste modo, pode-se considerar que a orientação legal destinada à 

disciplina de EMC procede de um ou mais discursos com intuito ideológico, que 

deve ser investigado e analisado. 

Conforme Filgueiras (2006, p.53), “a institucionalização da Educação Moral e 

Cívica pelo regime militar fazia parte de um projeto político nacional, que procurou 

construir um ideário patriótico, com uma nação forte, que ressaltava os valores da 

moral, da família, da religião, da defesa da Pátria e inculcava valores anticomunistas 

nos jovens e crianças”. Segundo ela, o enfoque dado à formação moral e cívica dos 

estudantes visava discipliná-los e conter o movimento estudantil. Mas é claro que a 

intencionalidade do governo não era só essa, pois pretendiam a construção de um 

país forte, enquadrando a política, a economia e a educação. A EMC era uma 

estratégia do governo para a promoção do cidadão que vislumbravam como ideal, 

com princípios morais e patrióticos. 

Dentre as atribuições da EMC determinadas pelo Decreto-lei 869/69, cita-se: 

a defesa do princípio democrático, com a preservação do espírito religioso, da 

dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a 

inspiração de Deus; a preservação, o fortalecimento e proteção dos valores 

espirituais e éticos da nacionalidade; o sentimento de solidariedade humana; o 

aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à família e à 

comunidade; o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas com 

fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando o bem comum; 

a prática educativa da moral nos estabelecimentos de ensino, por meio de todas as 

atividades escolares. Elementos que remetem a princípios de ordem moral, religiosa 

e cívica. 

Este decreto-lei também determinou a criação da Comissão Nacional de 

Moral e Civismo, para que, juntamente com o Conselho Federal de Educação 

auxiliasse na elaboração dos currículos e programas dos diferentes cursos e áreas 

de ensino, atuando de forma a efetivar a EMC não só no meio escolar, mas também 

no meio social. 

Primava-se pela formação do cidadão ideal, adequado à sociedade por meio 

de uma educação escolar que não apenas reproduzisse as relações sociais, mas 
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que pudesse transformá-las, com a intenção de estabelecer uma sociedade 

harmônica. A EMC teria, de certa forma, um caráter doutrinário controlado pelo 

Estado (FILGUEIRAS, 2006).  

Para Filgueiras (2006, p.14), “a Educação Moral e Cívica é um interessante 

exemplo de disciplina que se constitui dentro da lógica escolar, sem uma ciência de 

referência”. Considera ainda, baseando-se nos apontamentos de Chervel, que 

“compreender as disciplinas escolares inclui estudar as prescrições oficiais, a ação 

da disciplina no cotidiano escolar, sua transformação e em certos momentos sua 

retirada do currículo”.  

De acordo com Viñao Frago (1998, p.179), “la historia de las disciplinas, su 

génesis y configuración como tales, con um caracter autónomo, no puede pues 

hacerse sin analizar la formación, las credenciales y el proceso de selección de 

quienes a ella se dedican o pretenden hacerlo”, o que pressupõe uma análise das 

práticas que circunscrevem a disciplina, o meio institucional e a conjuntura social em 

que está inserida, pois “el núcleo de la cultura escolar lo constituyen un conjunto de 

prácticas o pautas de comportamiento con un cierto grado de consolidación 

institucional”.  

No cotidiano das instituições educativas são produzidos diversos tipos de 

documentos e registros, de ordem legal ou não, que envolvem seu funcionamento, 

organização e controle das suas atividades, denotam as práticas administrativas e 

pedagógicas revelando as relações sociais existentes em cada âmbito escolar, e são 

fundamentais para se conhecer a disciplina escolar praticada e vivida por alunos e 

professores. 

A instituição escolar constitui o universo de uma cultura própria e 
sedimentada historicamente, sendo também a produtora dos traços / 
documentos dessa cultura. Esses documentos configuram, na sua 
diversidade e variedade, o patrimônio educativo de cada instituição – o 
espaço físico (edifício e zona envolvente) corporiza esse universo; os 
espólios arquivísticos, museológico e bibliográfico integram os documentos, 
portadores de informações valiosas e que nos trazem, do passado até o 
presente, aspectos da vida da escola [...]. (MOGARRO, 2005, p.105). 

 
Assim, os arquivos escolares são tidos como “espaços de memória, 

depositários de fontes produzidas e acumuladas na trajetória do fazer pensar o 

pedagógico no cotidiano das escolas. Registros que fazem parte de uma memória 

“perdida”, esquecida, porém representante de um passado, enquanto materialização 

das ações daquelas instituições escolares [...]” (BONATO, 2002, p.4). Por meio dos 

arquivos escolares é possível construir, sistematizar e reescrever o roteiro de vida de 
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uma instituição e das pessoas que se ligaram a ela.  Nele estão fontes de pesquisa 

riquíssimas, essenciais para o estudo dos processos de escolarização e da cultura 

escolar, armazenando informações que podem levar a reconstrução da História das 

Instituições Escolares, incluindo a História das Disciplinas Escolares, tornando-se 

um meio profícuo de produção historiográfica.  

O trabalho com a materialidade da escola permite rastrear práticas, 

processos e relações que são e lhe foram constituintes, sendo que as instituições 

escolares são estruturas complexas, com identidade própria que apresentam uma 

diversidade de contradições e características do meio educacional, e sua 

compreensão está atrelada a cultura escolar (MOGARRO, 2005).  

Para a reconfiguração da EMC no contexto ditatorial no CEP utilizou-se 

como fontes a legislação e normatização oficial educacional e documentos 

encontrados no arquivo escolar desta instituição. Desses documentos, os 

específicos da disciplina foram: planos de ensino; conteúdos programáticos; material 

didático; horários de aula; projeto para a disciplina; currículo de 1.º e 2.º grau; 

quadro de professores. As demais fontes que podem ser relacionadas com a EMC 

são: diários de classe; atas de reuniões de professores e pais; projeto de 

implantação da reforma de ensino de 1.º e 2.º grau – Lei 5692/71; plano pedagógico 

de implantação de medidas para a normalização do fluxo escolar; currículo; 

regimento interno; quadro demonstrativo do número de professores, aulas, alunos e 

turmas.  

Destaca-se que inicialmente, era intenção desta pesquisa abordar os 

professores que ministraram a disciplina de EMC no CEP, por meio de entrevistas, a 

fim de buscar em seus discursos elementos que auxiliassem nesta reconfiguração. 

De acordo com Garrido (1992/1993, p. 43), “o uso de fontes orais nos permite [...], 

por um lado, um aprofundamento na história de grupos sociais que, por razões 

diversas, estiveram marginalizados ou quase ausentes das fontes documentais 

escritas; de outro lado, nos permite penetrar na percepção do processo histórico 

feita por indivíduos ou grupos concretos”. Porém, não foi possível a efetivação deste 

intento, pois muitas foram as dificuldades para encontrar e contactar com estes 

profissionais. E aqueles em que o contato foi realizado, se recusaram a ceder 

entrevista. Deste modo, utilizou-se para auxiliar na configuração do terceiro capítulo 

deste trabalho depoimentos de professores e profissionais relacionados a EMC 

cedidos a outros pesquisadores. 
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É importante destacar que as disciplinas, os tempos, os espaços, as formas, 

as atividades, os instrumentos pedagógicos, as pessoas (professores, alunos, 

gestores, pais), dizem respeito à escola, ao sistema escolar, influindo e contribuindo 

com os processos não só de ensino, mas de formação humana, social. 

E por meio da história das disciplinas e das instituições escolares, 

considerando que ambas fazem parte e configuram uma cultura escolar, pode-se 

remontar de forma analítica idéias e fatos, práticas, modos de dizer, fazer e pensar 

de uma determinada época, propiciando a discussão e a compreensão da temática 

em torno da História da Educação (VIÑAO FRAGO, 1998). 

Este trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro, intitulado Instituição 

da Educação Moral e Cívica no Brasil e no Estado do Paraná: breve histórico, 

analisa leis e normas que instituíram e organizaram a disciplina de EMC, fazendo 

também um breve relato a respeito de sua trajetória no Brasil. Além disso, aborda a 

apropriação que o Estado do Paraná fez dessa disciplina no período estudado.  

O segundo, nomeado A Educação Moral e Cívica no Colégio Estadual do 

Paraná: recepção e implantação institucional, como o próprio título diz, trata da 

implantação da disciplina em questão no CEP, buscando perceber como se deu 

nesta instituição de ensino a recepção do Decreto-lei n.º 869/69, bem como, as 

mudanças provenientes da Lei n.º 5692/71. Outro aspecto importante abordado 

neste capítulo é a questão do desenvolvimento da EMC no CEP enquanto disciplina 

e prática educativa. 

Já o terceiro capítulo, chamado A Disciplina de Educação Moral e Cívica no 

2.º grau: cotidiano e currículo do Colégio Estadual do Paraná, faz uma análise das 

ações que nortearam esta disciplina no referido colégio neste nível de ensino, 

tentando captar diferenças e semelhanças que se deram nesta disciplina enquanto 

esteve presente na grade curricular desta instituição de ensino no período de 1970 a 

1986.  
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1  INSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA NO BRASIL E NO ESTADO 

DO PARANÁ: BREVE HISTÓRICO  

  

 

 A EMC de certa forma, faz parte da educação brasileira desde a Primeira 

República, não sendo resultado do discurso provindo apenas do regime ditatorial 

militar. A ideia de estabelecer nas escolas um ensino moral e cívico surgiu logo após 

a proclamação da República, apontando para a missão civilizadora e moralizadora 

tida como necessária à formação do cidadão, como preparação permanente, com o 

intuito de defesa nacional. Desta forma, a formação do cidadão, cívica e 

moralmente, era considerada essencial ao progresso na nação. 

A ênfase na educação moral do cidadão traduzir-se-á, inicialmente, pela 
introdução do ensino religioso nas escolas. Mais tarde, enriquecida com 
ingredientes do civismo e do patriotismo, servirá para justificar as tentativas 
de reintrodução da educação moral e cívica nos currículos dos diferentes 
níveis de ensino. (HORTA, 1994, p.2).  

 
A partir dos anos de 1920, a disciplina de Instrução Moral e Cívica foi 

incluída como obrigatória nos programas de ensino, atribuindo uma preocupação em 

termos de ordem e moral. Isso se deu mais especificamente em 1925, com a 

Reforma Rocha Vaz, e essa disciplina passou a fazer parte do ensino secundário.  

De acordo com Horta (1994), o governo considerava que a causa dos males 

nacionais se dava em função da irresponsabilidade, acreditando que a formação 

moral das novas gerações promoveria a salvação do país. “Assim, a introdução da 

moral e cívica nas escolas, em 1925, mais do que uma manifestação de 

autoritarismo, [...], deve ser atribuída à crença no papel moralizador da escola, que 

reinava nos meios educacionais do país, naquele momento” (p.139). 

Havia até mesmo um caráter subversivo com relação à execução dos 

princípios estabelecidos no programa desta disciplina, que na época também era 

chamada de matéria ou cadeira. Os professores tinham obrigação de ensinar essa 

doutrina sob a pena de punição caso não cumprissem o estabelecido (ONGHERO, 

2007). 

 Dentre as atribuições expressas no programa de Instrução Moral e 

Cívica, cita-se: noções de civilidade, trabalho, verdade, asseio e higiene, amor à 

família e à Pátria, altruísmo, etc. Valores estes que também foram incorporados na 
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redação do Decreto-lei n.º 869/69 que será visto mais adiante no decorrer deste 

trabalho. 

Em 1931, com a Reforma Francisco Campos, a obrigatoriedade desta 

disciplina é extinta, ficando a cargo das escolas sua permanência nos currículos. 

Essa extinção é justificada afirmando-se que a instrução moral e cívica se dava por 

meio da prática, o que excluía a necessidade de uma disciplina com conteúdos 

específicos a esse respeito. Assim, pretendia-se incorporar a educação moral e 

cívica nas práticas escolares cotidianas, se tornando o centro do processo educativo 

(ONGHERO, 2007). 

[...] o ensino de Educação Moral e Cívica foi retirado do currículo das 
escolas secundárias, pelo então Ministro da Educação e Saúde, Francisco 
Campos. Em seu lugar foi introduzido o ensino religioso nas escolas 
públicas de ensino primário, secundário e normal de todo país. Francisco 
Campos identificava a educação moral com a educação religiosa, pois para 
ele a doutrina católica deveria ser uma doutrina de Estado. A formação 
moral dos estudantes deveria ser a formação de uma moral católica. 
(FILGUEIRAS, 2006, p.26). 

 
Mas, essa discussão não parou por aí, em 1934, foi elaborado um 

anteprojeto durante as discussões da Assembléia Nacional Constituinte que incluía a 

Educação Moral e Cívica, a Higiene, Trabalhos Manuais, e a Educação Física como 

disciplinas obrigatórias no ensino, com exceção do curso superior. Porém, essas 

ideias não tiveram êxito. E, “apesar da volta da Educação Moral e Cívica ter sido 

discutida várias vezes, relacionada à ideia de disciplinamento do povo e construção 

de um Estado forte, ela não apareceu na Constituição de 1934” (ONGHERO, 2007, 

p.45).  

Ainda de acordo com Onghero, em 1940, a EMC volta a ser mencionada no 

Decreto-lei n.º 2072, tratando da obrigatoriedade da educação cívica, moral e física 

das crianças e jovens, mas não se estabelecendo ainda enquanto disciplina. Já em 

1942, com a Reforma Capanema, os conteúdos da EMC são incorporados a outras 

disciplinas como Geografia, História e Canto Orfeônico, com o intuito de promover 

uma formação patriótica. 

As discussões em torno da EMC voltam à pauta na década de 1960. Nesta 

época, a idéia da educação moral e cívica passou a ser mais intensa. Segundo 

Onghero (2007), alguns grupos civis passaram a organizar cursos de formação 

cívica, criticando a política educacional proposta. Em 1961, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira n.º 4024 trata a EMC como prática educativa, que 

deveria formar hábitos morais e cívicos nos estudantes.  
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Neste mesmo ano, o presidente da República, Jânio Quadros, instituiu o 

Decreto n.º 50505, que dispunha sobre a obrigatoriedade das práticas de atividades 

extra-escolares de natureza moral e cívica em todos os sistemas de ensino sob a 

jurisdição do Ministério da Educação e Cultura. Entre as atividades que deveriam ser 

desenvolvidas estavam: hasteamento da bandeira; execução do Hino Nacional e do 

Hino à Bandeira; comemoração de datas cívicas; estudo de biografias de 

personalidades históricas do país; canto do Hino Nacional; divulgação de 

informações a respeito da realidade econômica e social do país; divulgação dos 

princípios da Constituição Federal e dos direitos e garantias individuais. Deste modo, 

essas atividades deveriam fazer parte dos ambientes escolares. 

As discussões do ensino da educação cívica voltam à tona no Conselho 

Federal de Educação em 1962. Porém, com contrariedades e restrições, visto que 

grande parte dos integrantes do Conselho concebiam a EMC como prática educativa 

que se adquire com a vivência, incorporando hábitos morais e cívicos, sendo 

desnecessária sua configuração enquanto disciplina com métodos e conteúdos 

próprios. 

A EMC foi assunto discutido entre os conselheiros do CFE e, aos poucos, o 
posicionamento foi se tornando favorável à instalação da disciplina. Em 
1965, foi aprovado pelo CFE, a criação da cadeira de Problemas Brasileiros 
nos cursos superiores. Em 10 de Dezembro daquele ano, o então Ministro 
da Guerra, Costa e Silva, realizou a Exposição de Motivos R.P. – 180, onde 
analisou os dispositivos da LDB e sugeriu sua revisão, para revigorar a 
EMC. Para Costa e Silva, era necessário que a escola moderna tomasse 
para si a educação moral das crianças e jovens, uma vez que as famílias 
encontravam-se desagregadas devido à conjuntura econômica que obrigava 
os pais a trabalhar fora de casa. Atendendo ao manifesto de Costa e Silva, 
o presidente Castello Branco publicou o Decreto nº 58023, de 21 de março 
de 1966, que dispõe sobre a educação cívica [...]. (ONGHERO, 2007, p.49-
50). 

 

Neste momento a EMC era concebida como obrigatória, mas apenas como 

prática educativa, não como disciplina escolar. Contudo, essa obrigatoriedade 

principalmente cívica foi estabelecida como incumbência da escola. 

Vários debates foram promovidos a respeito da EMC até 1969, que 

culminaram com a sua instituição em todos os níveis de ensino das escolas 

brasileiras como disciplina e prática educativa por meio do Decreto-lei n.º 869/69. 

Segundo Onghero (2007, p.47),  

as modificações curriculares ocorridas na trajetória histórica da educação 
moral e da educação cívica dizem respeito às próprias finalidades atribuídas 
à escola pela sociedade. [...]. A educação cívica e educação moral foram 
consideradas pertinentes para educação brasileira, mas a forma como 
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estavam incluídas nos currículos foi modificada nas reformas curriculares de 
acordo com as concepções educacionais dos grupos que assumiam o poder 
político. Isto não significa, porém, que a escola apenas se adequava aos 
projetos educacionais e reproduzia as diretrizes estabelecidas na instância 
política.  
 

Por isso, é importante investigar e analisar as práticas que circunscreveram 

as escolas, a fim de perceber as relações existentes entre as manobras políticas e o 

caráter estritamente pedagógico educacional. Porém, apesar de relevantes, esse 

não é o objetivo deste trabalho. 

Por meio desse breve histórico, é possível constatar que a questão da EMC 

no meio escolar brasileiro, há tempos é alvo de discussões.  A sua permanência ou 

não nos currículos escolares gerou opiniões adversas, porém, independente das 

reações encontradas a seu respeito, a EMC se fez presente no quadro social e 

educacional ao longo de décadas desde a Primeira República.  

O Decreto-lei n.º 869/69 instituiu sua obrigatoriedade nas escolas em um 

período conturbado da história brasileira, em meio a um regime autoritário que 

promoveu várias transformações em nível político, econômico, social e educacional. 

Em seguida, o decreto será abordado de forma mais detalhada. 

 

 

1.1 INSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA PELO DECRETO-LEI N.º 

869/69 

 
 

O Decreto-lei n.º 869/69 foi instituído em 12 de setembro deste ano e 

determinou a obrigatoriedade da EMC como disciplina e também prática educativa, 

em todos os níveis de ensino nas escolas brasileiras. 

Esta lei foi assinada por Augusto Hamann Rademaker Grünewald (Ministro 

da Marinha), Aurélio de Lyra Tavares (Ministro do Exército), Márcio de Souza e Mello 

(Ministro da Aeronáutica)10 e por Tarso Dutra (Ministro da Educação e Cultura). 

Este decreto deriva das diversas discussões realizadas ao longo dos anos 

de 1960 e do anteprojeto de lei sobre a EMC idealizado e proposto pelos integrantes 

do grupo de trabalho da Associação de Diplomados na Escola Superior de Guerra 

(ADESG) em 1968. 
                                                 

10  Esses três militares compunham o Governo Provisório em substituição ao Presidente da República 
Costa e Silva que se afastou da presidência do país por motivos de saúde. Essa Junta Governativa 
exerceu o governo de 31/08/69 a 30/10/69. 
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O anteprojeto propunha a inclusão da disciplina de EMC em todos os 

sistemas de ensino brasileiros em caráter obrigatório. Um dos motivos que explicava 

a origem deste anteprojeto foi a Exposição de Motivos R.P.11 – 180 de 1965, 

realizada pelo então Ministro da Guerra Costa e Silva (FILGUEIRAS, 2006), que 

conforme descrito em item anterior deste capítulo tinha a intenção de revigorar a 

EMC. 

De acordo com Filgueiras (2006), o anteprojeto era vinculado à Doutrina de 

Segurança Nacional (DSN) e à Escola Superior de Guerra (ESG). Desta forma, a 

EMC “era relacionada diretamente à questão da segurança da Pátria, tanto externa 

quanto interna” (p.48). 

A ESG foi criada em 1949, e desta instituição saiu grande parte dos militares 

responsáveis pelo comando político e econômico do Brasil durante o regime militar. 

Estes buscavam inserir o Brasil na lógica do capital externo, seguindo um modelo de 

desenvolvimento econômico articulado a uma política com raízes dentro e fora do 

país. O Estado decorrente do Golpe de 1964 estava vinculado às idéias da ESG, do 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais12 e do Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática13. Idéias anticomunistas presentes naquele momento eram 

desenvolvidas e fortalecidas pela ESG. 

O conceito de Segurança desenvolvido pela ESG compreende tanto os 
aspectos da Segurança Externa, quanto os da Segurança Interna, porque, 
após a II Guerra Mundial, o mundo passara a conhecer novas modalidades 
de guerra, como a guerra revolucionária e a guerra psicológica, através das 
quais se procuraria fazer o controle progressivo da Nação, pela destruição 
sistemática de seus valores, de suas Instituições, de sua moral. 

                                                 
11  Não foi encontrado o significado desta sigla R.P. 
 
12  Este Instituto, também conhecido como IPÊS, foi fundado em 1962. Era formado por 

empresários, advogados, oficiais das forças armadas e tecnocratas, que tinham interesse em 
controlar a economia e a política do país. “Publicava estatísticas e estudos sobre economia, 
educação, controle da população, reformas legislativas e desenvolvimento social através de 
filmes, textos e seminários. O IPÊS trabalhava em conjunto com um grupo de alunos formados na 
ESG e também com a Campanha da Mulher pela Democracia –CAMDE, que tinham os mesmos 
interesses de “preservação da democracia”” (ABREU e INÁCIO FILHO, 2006, p.3). Segundo 
Spohr (2008, p.3), o IPÊS pode ser compreendido “como um aparelho privado de hegemonia – 
[...] – com um projeto específico que, através da divulgação de idéias como o anticomunismo e a 
defesa de uma democracia restrita, privada de características como a agitação sindical ou a 
organização da classe trabalhadora, buscou na sociedade civil o consenso e a legitimidade, 
dirigindo o processo intelectual e moralmente”. (SPOHR, 2008, p.3). 

 
13  Ou, também chamado de IBAD, foi criado em 1959, apoiado por empresários brasileiros e 

estrangeiros. Este Instituto tinha as mesmas intenções econômicas e políticas dos IPÊS. Porém, 
“sua atuação foi mais forte em âmbito político, enquanto o IPÊS se destacou pelas atividades 
panfletárias e pelo apoio com recursos e pessoal em movimentos de contestação social de 
direita, [...]”(ABREU e INÁCIO FILHO, 2006, p.3-4). 
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Com esses objetivos, o inimigo procuraria atacar a população dentro de 
cada país, como um todo, não com o emprego de armas, mas com o 
emprego de idéias adequadamente veiculadas. Daí a preocupação com a 
Segurança Interna, abrangendo não só as forças militares, mas o conjunto 
da sociedade. Daí também a preocupação com o ensino de valores “morais” 
e “cívicos” à população, como forma de defendê-la contra a propaganda 
inimiga. (OLIVEIRA, 1982, p.26). 

 
Com estes ideais o governo foi implantado no Brasil, estabelecendo o que é 

chamado de ditadura civil-militar. Um governo autoritário que teve um grande 

impacto na configuração da educação brasileira. “É importante ressaltar que a 

reforma educacional da ditadura militar, [...], reestruturou o sistema educativo 

brasileiro, alterando simultaneamente o ensino superior e o ensino básico no que diz 

respeito às finalidades da educação e as características institucionais das escolas e 

universidades” (MARTINS, 2003, p.142-143).  

Segundo Ferreira Jr. e Bittar (2006, s/p), 

 A política educacional do regime militar abrangeu, ao longo dos seus vinte e 
um anos de duração, todos os níveis de ensino, alterando a sua fisionomia 
e provocando mudanças, algumas das quais visivelmente presentes no 
panorama atual. Pautado pela repressão, o Estado editou políticas e 
práticas [...].  
[...] Sob uma ditadura que perseguiu, prendeu, torturou e matou opositores, 
a escola foi um dos meios mais eficazes de difusão da ideologia que 
respaldou o regime militar. 

 
Tais afirmações devem ser levadas em consideração, porém devem também 

ser questionadas. A escola pode ter sido considerada por esse regime um dos 

instrumentos mais importantes para a aceitação e configuração dos ideais de 

governo, mas a adesão das pessoas e a eficácia dos caminhos estabelecidos são 

de difícil mensuração. Portanto, afirmações taxativas são e devem ser passíveis de 

investigações e análises mais apuradas, até mesmo porque segundo Reis (2004, 

p.42), “a ditadura dispunha de altos índices de popularidade”. 

Desta forma, tomando algumas considerações de Oliveira (2002), é possível 

interrogar se as pessoas no geral, incluindo professores, alunos e funcionários das 

escolas aderiram passivamente aos pressupostos teóricos e metodológicos 

difundidos pelo Estado. 

A escola deve ser reconhecida como um espaço de contradição, com a 

capacidade de produzir práticas singulares em função da experiência de seus 

agentes. “[...] a instituição escolar não existe em abstrato; cada escola, uma 

realidade; cada realidade, diversas formas de conceber os embates e conflitos 

reais”. (OLIVEIRA, 2002, p.58). 
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Ainda que as leis, nesse caso educacionais, determinem as medidas que 

devem ser adotadas nas escolas, cada instituição é única, tem sua especificidade, 

sua singularidade, e a apropriação que faz dessas determinações também se dá de 

forma diferenciada, mesmo buscando-se estabelecer um modelo. As pessoas de 

cada escola se relacionam de modos diferentes, suas concepções são diversas, a 

cultura escolar e local também tem caráter diferenciado, e tudo isso influi na 

apropriação e nas ações dentro de uma instituição escolar. 

Durante a ditadura a EMC foi novamente instituída formalmente no meio 

educacional brasileiro não somente como prática educativa, mas também como 

disciplina. Segundo Martins (2003, p.158), a EMC “permite visualizar como uma 

matéria de ensino pode, aos poucos, tornar-se disciplina escolar, graças à definição 

de seus códigos curriculares e também por força da tradição escolar, que vincula os 

saberes selecionados para o ensino com a criação de uma norma pedagógica que 

ajuda a formatar tal disciplina”.  

As finalidades atribuídas à disciplina de EMC e suas disposições gerais 

foram tratadas no decorrer dos artigos do Decreto-lei n.º 869/69. Sua escrita desde o 

início explicita a instituição que está falando e as pessoas às quais foi atribuída a 

incumbência de legalizá-la (os Ministros militares que se encontravam no poder do 

Estado no momento), ou seja, o governo, mais especificamente o militar. Considera-

se que o governo militar foi o enunciador do discurso analisado, bem como, a 

instituição que o legitimou, e os enunciatários, a população brasileira14.  

Zotti (2004, p.7) afirma que, “com esse decreto, é alcançado o objetivo dos 

setores militares mais extremistas de oficializar e controlar a educação moral e cívica 

do povo, para garantir a divulgação e reprodução da ideologia dominante”. 

Mas conforme dito anteriormente, essa afirmação deve ser relativizada. Os 

militares podiam intencionar esse controle, contudo afirmar taxativamente que 

conseguiram é muito relativo e subjetivo. Este documento mesmo sendo uma lei, 

uma norma obrigatória, é um discurso que profere uma ideologia. Suas palavras e 

suas articulações discursivas tem uma intencionalidade, comungam dos ideais de 

um governo que está no poder, e que vislumbra a adesão da população aos seus 

                                                 
14  Enunciador e enunciatário são termos utilizados pela análise do discurso. Mais especificamente 

significa o primeiro, aquele que escreve e profere o discurso, que pretende gerar um efeito de 
sentido no outro; já o segundo, é aquele que recebe o discurso, que vai gerar um efeito de 
sentido, ainda que não seja o pretendido pelo enunciador. 



 39

princípios. É com essa concepção que o referido decreto e as demais orientações 

legais, bem como, as práticas que circunscreveram a EMC foram analisadas. 

Enquanto lei, esse decreto e suas orientações deveriam ser cumpridos em 

nos estabelecimentos de ensino de todos os níveis e graus, de caráter público ou 

privado, sem exceção. Ela normatiza e obriga as escolas a estabelecerem a EMC 

como disciplina presente nos currículos e como prática educativa que deveria 

abranger tudo que diz respeito a escola e ao cotidiano. Essas considerações ficam 

claras no decorrer do documento. No entanto, não significa que foi o que aconteceu.  

De acordo com Faria Filho (1998), a legislação educacional é considerada, 

inclusive pela historiografia da educação brasileira, como expressão ideológica das 

camadas dominantes na sociedade dependente. Porém, pensar a legislação 

somente sob este enfoque torna o processo analítico limitado, pois existe uma 

dinamicidade que abre “[...] mais uma possibilidade de interrelacionar, no campo 

educativo, várias dimensões do fazer pedagógico, às quais, atravessadas pela 

legislação, vão desde a política educacional até as práticas da sala de aula” (p.99). 

Este autor procura analisar a lei em função de três dimensões: de ordenamento 

jurídico, de linguagem e de prática social, ampliando o processo analítico, auxiliando 

na reconstrução dos fatos históricos e proporcionando uma maior veracidade ao 

trabalho, tão necessário a uma pesquisa. 

Assim, a lei pode ser vista “[...] como prática ordenadora e instituidora, 

voltada para as relações sociais [...]”, levando em conta “[...] os sujeitos envolvidos 

na produção da legislação” (FARIA FILHO, 1998, p.106), contribuindo também para 

o “[...] controle e formalização de outras (ou novas) práticas” (p.108). Neste sentido, 

ao analisar o Decreto-lei n.º 869/69 é preciso estar atento ao contexto de sua 

produção e realização, que foi o período militar, considerando as pessoas que o 

produziram e sua intencionalidade, bem como, investigar as práticas oriundas do 

mesmo.  

Com relação às finalidades da EMC, são tratadas no artigo 2.º deste 

decreto, e estabelecem: 

a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito 
religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com 
responsabilidade, 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 sentimento de solidariedade 
humana; 
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d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições 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-político-econômica do País; 
g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas com 
fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando ao bem 
comum; 
h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na 
comunidade. 
Parágrafo único. As bases filosóficas, de que trata este artigo, deverão 
motivar: 

 a) a ação nas respectivas disciplinas, de todos os titulares do magistério 
nacional, público ou privado, tendo em vista a formação da consciência 
cívica do aluno; 

 b) a prática educativa da moral e do civismo nos estabelecimentos de 
ensino, através de todas as atividades escolares, inclusive quanto ao 
desenvolvimento de hábitos democráticos, movimentos de juventude, 
estudos de problemas brasileiros, atos cívicos, promoções extra-classe e 
orientação dos pais. (BRASIL, 1969). 

 

Segundo o decreto, estas finalidades estão apoiadas nas tradições nacionais 

atribuindo uma ligação entre religiosidade e nacionalidade, valores defendidos pelos 

militares da época. “Tratava-se de opor, à ideologia comunista – materialista, uma 

contra-ideologia, democrático-cristã. Os valores morais, para terem validade, 

derivariam de valores mais altos, incontestáveis – valores religiosos” (OLIVEIRA, 

1982, p.32). Consideravam que preservando o espírito religioso, estariam 

defendendo o princípio democrático. Analisando tal afirmação chega-se a uma 

contradição, pois a democracia é o oposto da ditadura. Mas, os militares, afirmavam 

estar desenvolvendo e lutando em favor da primeira.  

Para a ESG15, 

a democracia é um termo que assume uma polivalência muito grande: 
Estado interventor, manutenção da propriedade privada e é, ao mesmo 
tempo, um sentimento que deve guiar os indivíduos em todas as esferas da 
vida cotidiana. A democracia nessas microesferas é a garantia de um 
comportamento democrático nas grandes questões políticas. Trata-se de 
uma proposta que envolve um processo de reeducação tanto do povo como 
das elites, na família, na religião, nos clubes esportivos etc., [...]. (DEBERT, 
2004, p.4). 

 
De acordo com a segunda mensagem da gestão do Presidente da 

República, General Emílio G. Médici em 31/03/1971, “[...] democracia é, acima de 

tudo, igualdade de oportunidade” (MEC/INEP, 1971, p.148). A democracia era 

considerada como filosofia e estilo de vida e como regime político, sendo necessário 

                                                 
15  É importante destacar que a doutrina da ESG esteve presente durante todo o período do regime 

militar brasileiro (GONÇALVES e GONÇALVES, 2007, p.9). 
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alicerçá-la a valores espirituais e morais, para o uso da liberdade responsável. O 

discurso em favor da democracia e dos valores da cidadania era freqüente em 

documentos produzidos nessa época pelo governo. O “[...] termo democracia era 

utilizado para justificar as medidas adotadas tanto na economia, na educação 

quanto na política e estava diretamente ligado à necessidade de legitimar o governo 

e suas ações”. (NUNES e REZENDE, 2008, p.4). 

Além disso, também pode causar estranheza um Estado laico assumir uma 

referência religiosa. O que pode ser explicado parcialmente nas palavras de Abreu e 

Inácio Filho (2008, p.1-2), “para os militares, democracia e segurança nacional 

andavam juntas em um momento em que ideologias “subversivas”, como o 

comunismo, ameaçavam a integridade das nações cristãs. Por isso, a moral 

ensinada pela EMC era cristã, e o civismo, era voltado para o aprendizado da 

democracia e da cidadania”. 

Na mesma mensagem citada acima, o Presidente Médici diz que,  

[...] o Decreto-lei n.º 869, de 12 de setembro de 1969, é peça de alta 
significação no quadro do ensino brasileiro, restaurando a antiga e saudável 
prática de apresentar aos jovens, no seu aprendizado de cidadania, os pró-
homens de nossa nacionalidade, ao mesmo tempo em que se lhes fortalece 
a crença nos superiores princípios da democracia brasileira. (BRASIL, 
1971f, p.151). 

 
Por meio dessas palavras, é possível perceber a expectativa do governo 

quanto à eficácia do ensino de EMC, disseminando os valores e princípios 

almejados, ou seja, era uma estratégia governamental em favor do regime 

instaurado.  

No artigo 2.º do decreto, também são abordadas as idéias de solidariedade, 

de dedicação à família e à comunidade em prol do bem comum, que podem ser 

tidas como essenciais para a ordem necessária ao progresso. Afirma-se a 

necessidade de obediência à lei, o culto à Pátria, a compreensão dos direitos e 

deveres, a lealdade ao trabalho. Essas afirmações remetem à formação do cidadão 

ideal, adequado à sociedade, obediente e trabalhador. E a escola seria uma forma 

de propagação desta ideologia por meio de suas atividades, promovendo a 

divulgação e o desenvolvimento do civismo na sociedade. 

É possível perceber nos itens deste artigo a sutileza que é utilizada pelo 

enunciador para inculcar deveres à população como se fossem coisas boas e 

necessárias para sua formação, sempre ligados à nacionalidade, ao patriotismo, à 

obediência, valores articulados aos princípios desenvolvidos pela ESG. 
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A institucionalização da EMC fez parte de um projeto político nacional, que 

visava a construção de uma nação forte, ressaltando valores morais, religiosos, 

familiares, patrióticos e incitava nos jovens o anticomunismo. Desta forma, o governo 

intencionava manter-se no poder, estimulando o povo a aceitar sua forma de 

governar e trabalhar em favor daquele, porém não significa que foi o que aconteceu. 

O enfoque dado à formação moral e cívica dos estudantes tinha o intuito, entre 

outros, de discipliná-los e conter o movimento estudantil (FILGUEIRAS, 2006). 

Além da disciplina em questão, o artigo 3.º do decreto n.º 869/69 também 

estabelece como parte do currículo “nos estabelecimentos de grau médio” o curso 

de Organização Social e Política Brasileira (OSPB)16, e no ensino superior Estudos 

de Problemas Brasileiros (EPB). Ambos, ao que parece, com o mesmo intuito da 

EMC, de instituir uma ordem a nível nacional com base nos valores e nas 

determinações que constam no artigo 2.º. 

Conforme Filgueiras (2006), a EMC foi uma disciplina construída e 

estabelecida sem uma ciência de referência, que de certa forma foi controlada pelo 

governo, visando o atendimento dos seus interesses. Nos artigos 4.º e 5.º é possível 

constatar tal afirmação, pois estabelecem a elaboração dos currículos e programas 

pelo CFE e pela Comissão Nacional de Moral e Civismo, que foi criada 

especificamente para atender aos objetivos da Educação Moral e Cívica. 

Art. 5º É criada, no Ministério da Educação e Cultura, diretamente 
subordinada ao Ministro de Estado, a Comissão Nacional de Moral e 
Civismo (CNMC). 
§ 1º A CNMC será integrada por nove membros, nomeados pelo Presidente 
da República, por seis anos, dentre pessoas dedicadas à causa da 
Educação Moral e Cívica. (BRASIL, 1969). 

 
A CNMC foi um órgão articulado às autoridades civis e militares com o 

intento de instituir a EMC em todas as instituições, não só as escolares, a fim de 

influenciar a opinião pública e de torná-la uma prática cotidiana. A comissão devia 

assessorar, influenciar, colaborar e supervisionar tudo que dizia respeito a Educação 

Moral e Cívica, conforme descrito no artigo 6.º: 

Art. 6º Caberá, especialmente à CNMC: 
a) articular-se com as autoridades civis e militares, de todos os níveis de 
govêrno, para implantação e manutenção da doutrina de Educação Moral e 
Cívica, de acôrdo com os princípios estabelecidos no artigo 2º; 
b) colaborar com o Conselho Federal de Educação, na elaboração de 
currículos e programas de Educação Moral e Cívica; 

                                                 
16  Não é objetivo desta pesquisa tratar desse assunto. 
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c) colaborar com as organizações sindicais de todos os graus, para o 
desenvolvimento e intensificação de suas atividades relacionadas com a 
Educação Moral e Cívica; 
d) influenciar e convocar a cooperação, para servir aos objetivos da 
Educação Moral e Cívica, das Instituições e dos órgãos formadores da 
opinião pública e de difusão cultural, inclusive jornais, revistas editôras, 
teatros, cinemas, estações de rádio e de televisão; das entidades esportivas 
e de recreação, das entidades de casses e dos órgãos profissionais; e das 
emprêsas gráficas e de publicidade; 
e) assessorar o Ministro de Estado na aprovação dos livros didáticos, sob o 
ponto de vista de moral e civismo, e colaborar com os demais órgãos do 
Ministério da Educação e Cultura, na execução das providências e 
iniciativas que se fizerem necessárias, dentro do espírito dêste Decreto-Iei. 
(BRASIL,1969). 

 
O artigo 7.º denota a preocupação do governo com relação à formação dos 

professores que iam lecionar a disciplina, visto que não haviam profissionais 

adequados para o fim almejado. Determina que para o nível primário os professores 

seriam formados nos cursos normais e para os demais níveis de ensino em curso 

universitário. E, enquanto não houvessem profissionais habilitados, seriam 

realizados exames de suficiência. Na falta destes, o diretor deveria assumir o ensino 

de EMC. Ou seja, de qualquer forma a disciplina de EMC deveria ser ministrada nas 

escolas, mesmo na ausência de profissionais preparados para atender ao que o 

governo pretendia, buscando-se adequar os professores, os funcionários, os alunos 

e a comunidade escolar a essa nova realidade educativa. Porém, é necessário 

avaliar a relação existente entre os imperativos legais e os imperativos das práticas 

pedagógicas, que por vezes, é tensa (FARIA FILHO, 1998). 

Neste sentido, pode-se considerar que os professores são alvo principal no 

sucesso desta disciplina e do papel que ela deveria exercer no cenário brasileiro, 

pois a estes profissionais competia transmitir e inculcar os valores morais e cívicos 

vislumbrados para a formação da população. 

O artigo 8.º trata da criação da Cruz do Mérito da Educação Moral e Cívica, 

que era um símbolo de incentivo para presentear aqueles que se dedicassem à 

EMC, mas sem dar mais detalhes a respeito, indicando que maiores instruções 

seriam propostas pela CNMC. 

Este decreto legalizou e oficializou a EMC enquanto disciplina e prática 

educativa obrigatória no meio escolar. Suas finalidades são claras, porém no 

decorrer do documento aparecem algumas lacunas, ou seja, a falta de disposições 

mais específicas e objetivas, como nos parágrafos únicos dos artigos 6.º e 8.º e no 

1.º item do artigo 7.º e no artigo 9.º que trata das demais atribuições da CNMC e das 
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medidas necessárias cabidas ao Conselho Federal e Conselhos Estaduais da 

Educação, dizendo que estas deveriam compor um documento posterior para a 

normatização mais adequada das disposições gerais contidas neste decreto-lei, 

regulamentando o que estava sendo determinado. 

Esta regulamentação acontece em 14 de janeiro de 1971 com o Decreto n.º 

68.065. Seus artigos reforçam e enfatizam o que já havia sido determinado no 

Decreto-Lei 869/69, com algumas especificações mais pontuais, principalmente em 

relação à CNMC. 

Dentre as atribuições de ordem geral, este documento estabelece que: a 

Educação Moral e Cívica deve ser uma preocupação geral da escola, sendo objeto 

de interdisciplinaridade e interesse constante dos professores; o diretor e os 

professores devem adequar os assuntos e métodos ao educando e à realidade 

brasileira; cada local de ensino tem que determinar em seu regimento as regras para 

avaliar a disciplina de EMC de acordo com os fundamentos estabelecidos para esta 

e o número de horas semanais do seu desenvolvimento; nas instituições de ensino 

médio o ensino de OSPB deve se articular ao de EMC obedecendo as finalidades 

expressas no Decreto-Lei 869/69. 

Com relação ao currículo desta disciplina, o decreto estabelece, 

Art. 7º O Conselho Federal de Educação, com a colaboração da Comissão 
Nacional de Moral e Civismo, elaborará os currículos e programas básicos 
para diferentes cursos e áreas de ensino, com as respectivas metodologias 
e determinará a distribuição mínima pelas séries das atividades de 
Educação Moral e Cívica, levando em conta: 
a) a disciplina Educação Moral e Cívica deverá integrar o currículo de, ao 
menos, uma das séries de cada ciclo do ensino de grau médio e de uma 
série do curso primário; 
b) no educandário em que Organização Social e Política Brasileira não 
constar no currículo de acordo com a Indicação nº 1 do Conselho Federal 
de Educação ou com disposições análogas do Conselho Estadual 
competente, o seu conteúdo será ministrado obrigatoriamente como parte 
integrante da Educação Moral e Cívica na 4º série do 1º ciclo e em uma das 
séries do 2º ciclo, sem substituir o que dispõe a alínea anterior; 
c) a Educação Moral e Cívica como prática educativa deverá ser ministrada, 
ao menos, nas séries dos cursos primários e médios não integrados, pela 
disciplina Educação Moral e Cívica ou Organização Social e Política 
Brasileira; 
d) a Educação Moral e Cívica deverá constituir preocupação geral da 
escola, merecendo o cuidado dos professores em geral e, especialmente, 
daqueles cujas áreas de ensino tenham com ela conexão, como: Religião, 
Filosofia, Português e Literatura, Geografia, Música, Educação Física e 
Desportos, Artes Plásticas, Artes Industriais, Teatro Escolar, Recreação e 
Jornalismo. (BRASIL, 1971a). 

 
Este artigo denota a importância dada ao ensino de EMC, a sua presença no 

âmbito escolar, para atender aos objetivos doutrinários do governo. No quarto item 
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deste artigo, quando designa que a EMC deve estar associada a outras áreas de 

ensino, a disciplina de História não aparece, e esse fato causa certo desconforto e 

curiosidade do porque da ausência desta disciplina nesse discurso, já que outras 

disciplinas são contempladas. A explicação para isso talvez se dê devido ao 

esvaziamento ocorrido com a disciplina de História nos anos setenta deixando de 

existir como autônoma da 5.ª a 8.ª série, passando a fazer parte da área de Estudos 

Sociais juntamente com Geografia, Organização Social e Política do Brasil e 

Educação Moral e Cívica (MARTINS, 2006).  

Segundo Fonseca (1995, p.42) a preocupação do ensino de Estudos Sociais 

não era “refletir sobre a história construída pelos homens, mas “localizar e interpretar 

fatos”, utilizando instrumental das Ciências Sociais em geral e não da História 

especificamente”. O CFE “ao definir as metas do ensino de Estudos Sociais no lugar 

de História e Geografia, [...] tenta reduzir os propósitos do ensino destes dois 

campos de conhecimento ao ideário que norteava a “cruzada” cívica dentro das 

escolas”. Esta autora afirma ainda que, as forças políticas que imperavam neste 

momento se preocuparam com a transmissão de valores morais e políticos úteis 

para consolidar o projeto autoritário desenvolvimentista. Para isso, tentaram “destruir 

o ensino de História como possibilidade de reflexão, substituindo-o por conceitos de 

moral e civismo” (p.43). 

Outro fator que pode causar estranheza é remeter a uma doutrina17 quando 

se trata de uma disciplina escolar, mas essa era a designação atribuída à EMC 

quando foi instituída. Seu intuito, ao que parece, não era acatar as necessidades de 

formação dos alunos, dos futuros homens e mulheres que freqüentavam a escola, 

mas de conformá-los e adaptá-los a nova realidade, à ditadura militar, visando 

assim, que os riscos de opositores diminuíssem. A educação e a escola eram 

compreendidas como um instrumento ideológico em favor do Estado, ao país que 

tinham o intuito de construir. 

Enquanto disciplina, a EMC deveria fazer parte das escolas de acordo com o 

pensamento governante; e como prática educativa, visava que se espalhasse por 

                                                 
17  Este termo é utilizado inclusive na escrita do Decreto 68.065/71, como no artigo 10º quando trata 

das atribuições destinadas à CNMC, afirmando que este órgão deveria “implantar e manter a 
doutrina da Educação Moral e Cívica, de acordo com os princípios estabelecidos no art. 3º” (este 
artigo reafirma as finalidades da EMC definidas no artigo 2º do Decreto-Lei 869/69). O que pode-
se perceber ao analisar os documentos que tratavam da EMC e o contexto em que foram 
produzidos, é que o Estado via esta especialidade educativa como uma doutrina, como uma 
causa, que os defenderia dos opositores. 
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toda população incutindo as normas vigentes por meio de um discurso sutil e 

supervisionado. 

Este decreto traz ainda vários esclarecimentos em relação à CNMC, 

determinando sua estrutura, funções, organização, setores, recursos financeiros, 

entre outros. 

De acordo com os dois documentos tratados aqui, pode-se dizer que seus 

conteúdos provêm de um discurso político e autoritário, extremamente ideológico em 

função do contexto em que foi produzido e está repleto de entrelinhas. 

O discurso é autoritário na medida em que determina o que deve ou não ser 

feito, tendendo a um assujeitamento ao comando (ORLANDI, 1983). E é político, 

pois é um discurso oficial, polido, cativante, repleto de intencionalidade e tem uma 

autoria atribuída. Desta forma, visa a uma ação política que tem a função de 

produzir e conferir representações para sociedade. 

Mesmo impondo regras o discurso tenta em alguns trechos da lei convencer 

o outro das suas intenções, a fim de que o decreto não seja visto apenas como uma 

lei instituída pelo Estado, mas que também a população legitime-o incorporando 

seus princípios, principalmente quando traz a relação da religião com a 

nacionalidade. “A lei precisa ser legítima e legitimada” (FARIA FILHO, 1998, p.101). 

No artigo 2.º do Decreto-Lei 869/69, e, por conseguinte o 3.º do Decreto 68.065/71, 

isso pode ser percebido mais claramente, quando afirma-se que as finalidades 

expressas no decreto provêm das “tradições nacionais”. São duas palavras repletas 

de simbologia que podem gerar no outro os mais diversos sentidos. Assim, o 

enunciador define o que seriam essas tradições por meio dos vários itens descritos, 

a fim de induzir o enunciatário a concordar, a praticar e legitimar o seu discurso. 

Prevê a adesão da população aos princípios almejados de forma estratégica. Tudo 

em prol dos bons princípios, do bem comum. 

Tal forma de estruturar um discurso é profícua, uma vez que o poder não 

está na palavra, mas na simbologia que a envolve, nos seus agentes, no que a 

legitima. Quem gera efeito de sentido não é o real e sim o simbólico.  “A realidade 

exprime-se pelos discursos” (FIORIN, 2000, p.33), ela é representada de alguma 

maneira para que seja reconhecida como tal. E o discurso do homem no geral é 

eminentemente simbólico. 

A linguagem dos textos é apropriada para a forma de alocução, para uma lei. 

Ela é um instrumento para se chegar a ideologia, serve para expressar aquilo que se 



 47

quer dizer. Segundo Bourdieu (1996), deve existir um reconhecimento da linguagem 

para haver efeito de sentido. Os termos utilizados são fundamentais para gerar os 

efeitos pretendidos. Neste caso, a linguagem enfatiza a fala dos dominantes (os 

militares), visando impor, fazer com que prevaleça o seu discurso, mas por meio de 

uma tentativa de identificação com valores reconhecidos socialmente. 

Conforme as afirmações acima, os decretos analisados procedem de várias 

formações discursivas baseadas em uma formação ideológica, é preciso “[...] 

compreender a legislação escolar como um ordenamento jurídico específico e, ao 

mesmo tempo, relacionado a outros ordenamentos” (FARIA FILHO, 1998, p.101), o 

que explica o fato do enunciador ter usado determinados termos no texto, como: 

“princípio democrático”, “espírito religioso”, “inspiração de Deus”, “valores espirituais 

e éticos da nacionalidade”, “culto da obediência à Lei”, “fidelidade ao trabalho”, 

“preparo do cidadão”, entre outros. O texto é “uma unidade de significação em 

relação à situação” (ORLANDI, 1983, p.147), ou seja, ele traduz o que se passa em 

determinado momento e as concepções adotadas por seus locutores, bem como, 

sua intencionalidade. Ele é um espaço simbólico que promove a interação (incorpora 

a linguagem e as condições de formação). 

Mas deve-se levar em conta que,  

o problema da utilização do sistema escolar como instrumento de 
legitimação do regime político autoritário não pode ser tratado de forma 
unilateral, mas a partir de uma análise das relações entre o papel político e 
a dimensão especificamente pedagógica da educação. Em outros termos: a 
verdadeira questão coloca-se ao nível da maior ou menor autonomia da 
escola em relação ao sistema político. (HORTA, 1994, p.294). 
 

Ao considerar que em geral as escolas brasileiras incorporaram esta lei, 

integrando em seus currículos a disciplina de EMC nos formatos correspondentes 

aos níveis de ensino conforme determinam os referidos documentos, e que alunos, 

professores, funcionários e comunidade escolar tiveram contato, ainda que por 

meios diferenciados, com os efeitos dos decretos n.º 869/69 e 68.065/71, que 

influenciaram em maior ou menor grau suas práticas, pode-se afirmar que as 

mensagens foram captadas e decodificadas pelo enunciatário (população brasileira). 

E que, portanto, este tinha condições de compreendê-las, mesmo que não 

percebesse algumas entrelinhas do discurso. Dessa maneira, o efeito de sentido 

pretendido pelo enunciador parece ter sido eficaz. 

Evidentemente, todo discurso gera tensão, principalmente quando se trata 

de uma nova lei, que neste caso promoveu mudança em todo âmbito educacional, 
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com vistas não só ao meio escolar, mas à sociedade. Segundo Orlandi (1983, 

p.139), “[...] há tensão, confronto, reconhecimento e mesmo conflito na tomada da 

palavra. Há tensão entre o texto e o contexto (social, histórico-social). Há tensão 

entre interlocutores: tomar a palavra é um ato social com todas suas implicações”. 

Toda lei gera tensão na construção de representações e significados sociais (FARIA 

FILHO, 1998), e antes mesmo da produção desse discurso a tensão em torno dele 

já existia. Conforme já foi dito, houve muitas discussões em torno da EMC e do seu 

papel nas escolas e no meio social antes da determinação da sua instituição por 

meio do Decreto-lei 869/69, que se deram ao longo do tempo, desde a Primeira 

República. Sendo assim, o discurso estabelecido neste decreto é fruto dessas 

discussões e das tensões geradas durante todos esses anos. 

Considerando a eficácia simbólica, seus princípios em um discurso “[...] 

estão condenados ao fracasso quando não logram estabelecer a relação entre as 

propriedades do discurso, as propriedades daquele que o pronuncia e as 

propriedades da instituição que o autoriza a pronunciá-lo” (BOURDIEU, 1996, p.89). 

Desta forma, a eficácia simbólica do documento em questão é positiva, existindo 

articulação dos três níveis citados.  

Segundo este autor ainda, “a eficácia simbólica das palavras se exerce 

apenas na medida em que a pessoa-alvo reconhece quem a exerce como podendo 

exercê-la de direito, ou então, o que dá no mesmo, quando se esquece de si mesma 

ou se ignora, sujeitando-se a tal eficácia, como se estivesse contribuindo para fundá-

la por conta do reconhecimento que lhe concede” (p.95). Neste caso, pode-se 

considerar a população brasileira como esse alvo, que proporciona legitimidade ao 

discurso proferido nos decretos aqui tratados. 

A EMC foi uma disciplina que por lei deveria permanecer nos currículos 

escolares de 12 de setembro de 1969 com o Decreto-lei n.º 869/69, a 14 de junho de 

1993 por meio da Lei n.º 8663/93 que revogou o referido decreto, ou seja, mesmo 

após o término do período ditatorial, por lei ela teria que estar presente por mais oito 

anos no meio escolar. Este fato, bem como, as ponderações acima descritas 

permitem afirmar que a eficácia simbólica e os efeitos de sentido dos decretos 

parecem ter sido fecundos e férteis, e ultrapassaram os limites de um governo 

autoritário que lhe deu embasamento e legalidade com fins determinados. Porém, 

não significa que foi isso que aconteceu. Cada instituição escolar tem sua 

singularidade, e conforme Oliveira (2002, p.58) “cada escola, uma realidade; cada 
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realidade, diversas formas de conceber os embates e conflitos reais”. O próprio CEP 

é exemplo disso, pois mesmo sendo um âmbito escolar de referência no Estado do 

Paraná, a disciplina de EMC fez parte das grades curriculares desta instituição de 

1970 a 198618, e não até 1993, conforme o estabelecido por lei. O que leva a 

considerar que, com o término do período militar esta disciplina vai perdendo força e 

seus objetivos parecem perder o sentido, ao menos, na escola. 

 

 

1.2 EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA E A LEI N.º 5692/71 

 

 

A Lei n.º 5692/71 foi sancionada pelo Presidente da República Emílio Médici 

em 11 de agosto de 1971 e fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º 

graus.  

Essa lei foi distribuída em oitenta e oito artigos, e sua sanção se deu por 

inteiro, não sofrendo nenhum veto. Fato este conforme Valério (2007), que pode ser 

explicado devido ao Presidente e ao Grupo de Trabalho (GT) que a elaborou 

estarem de comum acordo com relação às suas finalidades educativas em função 

do período da sua produção, o regime militar. Esta autora diz ainda que, 

o GT, composto por nove membros de indicação presidencial, foi instituído 
pelo decreto nº 66.000, de 20 de maio de 1970. Suas atividades se 
desenvolveram em Brasília, no período de 15 de junho a 14 de agosto do 
referido ano, para atender o prazo de 60 dias estabelecido pelo então 
Presidente da República. Um dos fatores que contribuíram para que a lei 
tenha sido veementemente criticada pela literatura sobre o tema é de ter 
sido elaborada “às pressas”, em 60 dias, por especialistas do governo que 
nem sequer mantinham um contato com as dificuldades e especificidades 
do cotidiano escolar brasileiro, que era altamente complexo e heterogêneo. 
(VALÉRIO, 2007, p.34). 

 

Segundo Oliveira (2002), as reformas educacionais de 1968 e de 1971 são 

resultado de um processo de consolidação hegemônica proveniente de 

antagonismos, embates, divergências e conciliações. A Lei 5540/68 (ensino 

superior) e a Lei 5692/71 (1.º e 2.º graus) se constituíram dentro da lógica de um 

governo militar, que aspirava ao desenvolvimento econômico e social do país, 

ampliando e consolidando seu domínio, e considerando a política educacional como 

                                                 
18   Mais detalhes a respeito desta disciplina no CEP são tratados nos próximos capítulos. 
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primordial nesse processo. Assim, “absurdo seria se não houvesse uma certa 

organicidade entre as reformas educacionais e o modelo socioeconômico” (p.65). 

Gonçalves (2005), identifica um elemento comum em discursos de 

governadores paranaenses do período da ditadura militar quando tratam da 

educação, que seria “colaborar para o desenvolvimento do Estado e da sociedade, 

em especial nos aspectos econômico e social”. Sendo que, “a expansão do sistema 

de ensino, em todos os níveis, é outra ênfase contínua nos discursos” (p.4). O que 

também pode ser comprovado por meio das políticas e reformas educacionais 

estabelecidas no referido período. 

Assim como os decretos analisados anteriormente, a Lei n.º 5692/71 foi 

estabelecida e promulgada durante o período ditatorial brasileiro. Suas 

determinações trouxeram mudanças significativas para o ensino, reformando o 

ensino primário e médio (ginásio e colegial), alterando-o para 1º19 e 2º graus20, e 

tornando obrigatório o ensino profissionalizante, entre outros. O que remete a uma 

preocupação dos governantes com o desenvolvimento do país, no processo de 

urbanização e industrialização. 

De acordo com Zotti (2004, p.2), a ditadura no Brasil é fruto de um  

pacto entre a tecnocracia militar e civil com a burguesia nacional e as 
empresas multinacionais, nesse sentido uma ditadura do capital com braço 
militar. A prioridade era a construção da potência e para isso, tudo o que 
não se adequasse ao capital internacional e nacional tinha que ser 
controlado. Foram submetidos ao controle amplos setores da sociedade 
civil, sindicatos, instituições representativas de estudantes, partidos políticos 
foram extintos sendo excluídos da arena política os setores populares e 
seus interesses. 
 

Tal afirmação é questionável, pois por mais que o governo intencionasse o 

controle de todos os ambientes da sociedade, afirmar que conseguiram é um pouco 

ousado, e dificilmente se conseguiria comprovar isso. Esse foi sim um governo 

autoritário, impositivo, de caráter controlador. E, é  

difícil sustentar que havia consenso popular em torno do poder do Estado 
militarizado. Mas também não podemos afirmar que os governos militares 
não contaram com algum apoio entre a população. [...] é necessário até 
mesmo indagar se o conjunto da sociedade civil sabia ou imaginava o que 
estava se passando em termos políticos no país e até que ponto os 
governos militares não tinham apoio, ainda que velado, de significativas 
parcelas da população. Não se trata de negar a repressão, a exceção do 
regime e mesmo seu caráter perverso. (OLIVEIRA, 2002, p.65). 

                                                 
19  Que corresponde a junção do antigo primário (quatro séries anuais) com o ginásio (também com 

quatro séries anuais). 
 
20    Equivale ao antigo colegial (três séries anuais). 
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Com a Lei n.º 5692/71 o ensino passou a ter um currículo nacional em 

função de um núcleo comum, obrigatório, e uma parte diversificada. O CFE ficou 

responsável por fixar as matérias relativas ao núcleo comum para cada grau de 

ensino. E a EMC era parte desse quadro, sendo sua obrigatoriedade no ensino 

enfatizada no seguinte artigo:  

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 
Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto 
no Decreto-Lei n. 869, de 12 de setembro de 1969. 
Parágrafo único. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais dos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º 
graus. (BRASIL, 1971b). 
 

Esse artigo faz referência ao Decreto-lei n.º 869/69, reafirmando o discurso 

proferido nele e o posicionamento do regime militar com relação à importância dada 

à EMC na configuração do seu governo. O Estado via nesse ensino a maneira de 

formar o cidadão ideal, adequado à sociedade e à ideologia almejada, com valores 

morais e patrióticos. 

A Lei n.º 5692/71, de acordo com o Relatório do grupo de trabalho para a 

reforma do ensino de 1.º e 2.º graus (1971), visava “uma mudança de concepção da 

escola correspondente à pré-adolescência e à adolescência” (p.136), havendo uma 

integração entre os diferentes níveis de ensino, pensando também na inserção 

desses jovens no mercado de trabalho, contribuindo com o desenvolvimento e 

progresso do país. A EMC fazia parte desse contexto, desses ideais, sendo sua 

obrigatoriedade nas escolas reafirmada nessa lei, demonstrando sua importância no 

processo de formação das crianças e jovens brasileiros. 

A EMC também era tida como disciplina do núcleo comum do currículo de 1º 

e 2º graus, pertencendo à parte que se destinava à educação geral, que segundo o 

Relatório do grupo de trabalho para a reforma do ensino de 1.º e 2.º graus (1971) 

ainda, estava relacionada à continuidade, visando transmitir uma seqüência de 

idéias fundamentais que possibilitassem a integração do estudante na sua 

sociedade e na cultura a que pertencia. Desta forma, pode-se afirmar que a 

disciplina de EMC era considerada também como base comum de conhecimentos 

necessários a todos.  

Outro fator preconizado nesta lei e que tem ligação com a introdução da 

disciplina de EMC no meio escolar, foi a questão dos professores, da falta de mão 

de obra especializada para dar conta de um programa de atualização e expansão do 
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ensino. Este problema de formação é preocupante, pois os professores são 

responsáveis diretos pela eficácia do processo educativo. Assim, estabeleceu-se 

alguns critérios e exigências de formação desses profissionais em função dos níveis 

de ensino que eles atuariam. Tais considerações encontram-se no Capítulo V da 

referida lei, conforme segue: 

Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério: 
a) no ensino de 1.º grau, da 1.ª à 4.ª séries, habilitação específica de 2.º 
grau; 
b) no ensino de 1.º grau, da 1.ª à 8.ª séries, habilitação específica de grau 
superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1.º grau 
obtida em curso de curta duração; 
c) em todo o ensino de 1.º e 2.º graus, habilitação específica obtida em 
curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena. 
§ 1.º Os professôres a que se refere a letra a poderão lecionar na 5.ª e 6.ª 
séries do ensino de 1.º grau se a sua habilitação houver sido obtida em 
quatro séries ou, quando em três mediante estudos adicionais 
correspondentes a um ano letivo que incluirão, quando fôr o caso, formação 
pedagógica. 
§ 2.º Os professôres a que se refere a letra b poderão alcançar, no exercício 
do magistério, a 2.ª série do ensino de 2.º grau mediante estudos adicionais 
correspondentes no mínimo a um ano letivo. 
§ 3.º Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores poderão ser 
objeto de aproveitamento em cursos ulteriores. (BRASIL, 1971b). 

 
Em decorrência da incapacidade de atendimento da lei e da necessidade de 

formação de professores de forma rápida e em grande quantidade foram criadas as 

Licenciaturas Curtas. Dentre elas destaca-se Estudos Sociais, que acabou 

“tornando-se uma combinação de História, Geografia, OSPB e EMC” (MARTINS, 

1999, p.71) e se disseminou rapidamente pelo país, formando inúmeros novos 

professores a cada ano. 

Analisando o discurso que advém da Lei n.º 5692/71 e dos Decretos n.º 

869/69 e 68.065/71, percebe-se em suas escritas a forma apurada utilizada pelo 

regime militar para estabelecer seus princípios e fundamentos. O governo pretendia 

civilizar e preparar o povo para contribuir com o progresso da nação, utilizando-se 

da EMC como doutrina que deveria ser incutida e vivenciada pela população 

brasileira. Assim, a lei auxiliaria a moldar o caráter, ordenar as relações, civilizar o 

povo, construir a nação (FARIA FILHO, 1998). 
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1.3 O PARANÁ E A EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 

 

 

O discurso de modernidade e progresso, na ânsia por um país melhor, 

também se fazia presente no Estado do Paraná, e permeou a fala de grande parte 

dos governadores paranaenses do período, os quais almejavam “a industrialização 

do Estado, juntamente com o incremento tecnológico na agricultura. [...] o Estado 

sempre esteve interessado em manter laços estreitos com os presidentes, 

especialmente no intuito de angariar recursos financeiros” (VALÉRIO, 2007, p.90).  

A educação era um fator preponderante nesse processo de desenvolvimento 

não só do Estado como da população paranaense,  

[...], em função de dois argumentos básicos: 1) considerando que também 
há justificativas do processo modernizador, como visando a assegurar o 
bem-estar social, a expansão do acesso à escola passa a ser parte do 
processo de desenvolvimento do Estado; e 2) essa expansão é necessária 
para formação de mão de obra mais qualificada ao novo cenário econômico 
que se busca construir, industrializado. Para tanto, é ressaltada a 
necessidade de expansão do sistema de ensino, em todos os níveis. 
(GONÇALVES e GONÇALVES, 2007, p.16). 

 
Conforme Martins (1999), desde 1964 o discurso em favor do pioneirismo 

nas reformas educacionais se fez presente no governo do Paraná, tanto que, muito 

do que foi publicado pela Lei n.º 5692/71 estava sendo aplicado nas escolas do 

Estado anos antes,  

[...] como é o caso do Ensino Fundamental substituindo o primário e o 
ginásio e o fim do exame de admissão para a 5.ª série. A única coisa que 
mudou com a nova lei foi o nome, pois em 1971 essa unificação do ensino 
básico passou a chamar-se Ensino do 1.º grau, e não Fundamental. A 
questão do ensino profissionalizante também já esteve presente nas 
propostas da reforma da época. É a “vanguarda” do Estado do Paraná, [...]. 
(1999, p.44). 
 

Tanto que, com apenas três meses da instituição da lei referida acima, o 

Paraná publicou o Documento-base para o planejamento prévio para a implantação 

do sistema de ensino do 1.º e 2.º graus, visando “expor a situação do ensino 

paranaense e sugerir diretrizes e objetivos para o planejamento do sistema 

educacional do Estado” (PARANÁ, 1971, p.2), pois “era de suma importância elevar 

a qualidade do ensino a fim de que não se continuassem a perder recursos com a 

elevada repetência e com os baixos níveis de desenvolvimento e conhecimentos 

oferecidos até então” (MARTINS, 1999, p.38). 
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Com relação à disciplina de Educação Moral e Cívica, de acordo com 

relatório apresentado pela Delegação do Estado do Paraná ao presidente do 1.º 

Encontro de Professores e Orientadores de Moral e Civismo em nível nacional, 

desde os tempos em que o Paraná era subordinado à Província de São Paulo, esta 

disciplina já era ministrada nas escolas espalhadas pelas freguesias, vilas e cidades, 

em função de atos e resoluções legislativas.  

A partir de 19/12/1853, data da emancipação política da Província do 
Paraná, leis e decisões não descuidaram da matéria, considerada de suma 
e relevância importância na formação da juventude.    
Cabe na oportunidade frisar que durante o governo do Dr. Oliveira Bolo, 
Presidente da Província do Paraná, era obrigatória nas escolas a disciplina 
intitulada “EDUCAÇÃO RELIGIOSA, MORAL E CÍVICA”, ministrada aos 
sábados, [...]. (PARANÁ, 1973, p.1-2). 
 

Ou seja, segundo este relatório, o governo do Paraná já se preocupava com 

as questões morais e cívicas há tempos. Tanto que, com o Decreto-Lei n.º 869/69, 

restabelecendo a obrigatoriedade da inclusão nas escolas de todos os 
níveis, graus e modalidades dos sistemas de ensino no País, o Paraná deu 
pronto e fiel cumprimento ao dispositivo, ao diploma legal, criando e 
proporcionando os devidos meios e recursos para a imediata implantação 
da disciplina. (PARANÁ, 1973, p.2). 
 

  Considerando essas afirmações, pode-se dizer que, em conformidade com 

o contexto pelo qual o país estava passando, o Paraná aderiu as determinações 

impostas em caráter nacional, utilizando-as como um instrumento em favor do ideal 

nacional de desenvolvimento.  

A Resolução Estadual n.º 5/70 de 05 de março de 1970, baseando-se no 

Decreto-lei n.º 869/69 e no Parecer n.º 2/70 reafirma a obrigatoriedade da inclusão 

da disciplina de EMC no sistema educacional do Estado conforme segue: 

Art. 1.º - Fica incluída, nas estruturas curriculares previstas na Resolução 
n.º 26, de 7 de dezembro de 1965, como disciplina obrigatória, a Educação 
Moral e Cívica. 

§ 1.º - A disciplina, de que trata êste artigo, será ministrada em tôdas as 
séries, com número de aulas nunca inferior a duas (2) semanais. 

§ 2.º - Os estabelecimentos de ensino incluirão a disciplina de acôrdo com 
a presente Resolução, a partir do corrente ano letivo, inclusive, 
independentemente de pedido de reformulação do respectivo currículo 
escolar. (PARANÁ, 1970b). 

 
Desta forma, pode-se considerar que as escolas paranaenses incluíram em 

seus currículos a EMC enquanto disciplina a partir do ano de 1970, antes mesmo da 

deliberação da Lei n.º 5692/71. Porém, é importante ressaltar que cada instituição 

tem sua especificidade, o que leva à necessidade de um estudo mais apurado de 

acordo com o objeto pesquisado. Como a intencionalidade maior desta pesquisa é 
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investigar e analisar a EMC no Colégio Estadual do Paraná, mais detalhes a esse 

respeito serão tratados no decorrer do segundo capítulo. 

Segundo Gonçalves e Gonçalves (2007, p.22), embora a Lei n.º 5692/71 

trouxesse a necessidade de mudanças estruturais no sistema educacional, ela   

parece vir ao encontro de uma tendência que já se desenhava na política 
educacional paranaense, como quando estabelece como um dos objetivos 
do ensino de 1º e 2º graus, em seu artigo 1º, a qualificação para o trabalho, 
além de ‘proporcionar ao educando a formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-
realização, [...] e preparo para o exercício consciente da cidadania’, ou 
ainda quando estabelece a necessidade de expansão do sistema de ensino, 
embora esta expansão parecesse mais confortável, politicamente, quando 
feita sem a pressão da lei, mas como realização espontânea do governo 
estadual. 

 
Com essa lei, o Estado do Paraná cria a Comissão Especial para Estudos da 

Lei n.º 5692 e suas Conseqüências. Esta Comissão fez um documento intitulado 

Indicação n.º 2/71, que conforme o próprio nome diz, indica algumas determinações 

de implantação imediata e mediata em função da lei instituída. Da implantação 

imediata, estabelece que, 

Art. 1.º - A implantação do regime instituído pela Lei Federal n.º 5692, de 
11 de agosto de 1971, far-se-á, em 1972, nos municípios selecionados de 
acordo com o Planejamento Prévio do Plano Estadual de Implantação, 
apreciado com recomendações pelo Conselho Estadual de Educação, na 
sessão realizada em 17 de dezembro de 1971. 

Parágrafo primeiro – Os municípios selecionados constituirão as áreas-
piloto de execução do regime em implantação (ESTADO DO 
PARANÁ/CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 1971, p.410). 

 

A implantação da Lei n.º 5692, assim como, dos decretos que instituíram a 

EMC, proporcionou mudanças no meio educacional, que necessitaram de 

adaptações para serem efetivadas. O preparo de profissionais para atender essa 

nova demanda, pode ter sido um dos principais aspectos desse quadro, exigindo 

formação adequada de pessoal, principalmente de professores. Talvez por isso, o 

Conselho Estadual de Educação publicou o Parecer n.º 065 de 16 de setembro de 

1971, que dispõe a respeito de brasileiros naturalizados poderem lecionar a 

disciplina em questão. Deixa claro que, pela falta de especificações regidas por lei 

referente este aspecto, não há restrições desde que o profissional seja habilitado 

formalmente para o exercício do magistério, satisfazendo as exigências necessárias 

a um professor de EMC.  

De acordo com depoimentos de professores paranaenses relatados por 

Valério (2007, p.81-82), o professor que ministrasse aulas de EMC e OSPB deveria 
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ser um exemplo de moral e boa conduta, transmitindo aos alunos os valores 

almejados pelo regime instaurado, com programas de ensino e metodologias pré-

definidas. A vigilância e a repressão eram muito intensas, sendo os professores 

destas disciplinas escolhidos com muito cuidado. 

Conforme determinação nacional, a EMC no Paraná também fazia parte do 

núcleo-comum do currículo pleno nos estabelecimentos de 1.º e 2.º graus, devendo 

estar presente nas instituições escolares como disciplina e como prática educativa, 

abrangendo a vida do aluno como um todo.  

Foi criada também a Coordenação de Educação Moral e Cívica do Paraná – 

COMOCI/PR21 em 19 de maio de 1975, por meio do Decreto Estadual n.º 493. Mas, 

com a extinção da Comissão Nacional de Moral e Civismo com o Decreto Federal n.º 

93.613 de 21 de novembro de 1986, a COMOCI/PR também foi extinta em 05 de 

fevereiro de 1987 com o Decreto Estadual n.º 10001. 

Com isso, é possível concluir que com o término da ditadura civil-militar esta 

disciplina vai perdendo força, e sua importância no meio educacional brasileiro vai 

diminuindo gradativamente até a sua completa extinção dos currículos em âmbito 

nacional com a Lei n.º 8663 de 14 de junho de 1993. 

Ao que parece, o Paraná já se preocupava com a moralidade e o civismo 

desde o século XIX. E a instituição da EMC nas escolas pelo Decreto-lei n.º 869 em 

1969, sugere ter ocorrido sem maiores problemas, salvo aqueles expressos 

nacionalmente, como o da falta de preparo dos professores para lidar com a nova 

disciplina. O discurso e ações em favor do desenvolvimento do país também 

ocorreram neste Estado, incluindo o caráter repressivo característico do regime 

militar. Sendo a educação considerada como um elemento de extrema importância 

nesse cenário, a disciplina de EMC foi articulada a esse processo, visando à 

formação de cidadãos imbuídos de sentimentos cívicos, morais e patrióticos, com 

vistas à construção do país tão almejado pelo governo militar. 

 

 

 

 

 

                                                 
21   Mais informações sobre esta Coordenação, ver o próximo item deste capítulo. 
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1.3.1 A Coordenação de Educação Moral e Cívica do Paraná 

 

 

A Coordenação de Educação Moral e Cívica do Paraná ou COMOCI/PR foi 

instituída oficialmente em 19 de maio de 1975 pelo Decreto Estadual n.º 493, “com o 

propósito de coordenar as atividades relativas à Educação Moral e Cívica nas 

escolas de todos os graus e modalidades dos sistemas de ensino do território 

estadual” (PARANÁ, 1975). Antes da sua instituição algumas resoluções (n.º 

2.088/73, 191/74 e 1.959/74) da Secretaria da Educação e da Cultura designaram a 

constituição de um grupo de trabalho para angariar sugestões para a implantação da 

COMOCI no Estado do Paraná, bem como, de um coordenador dos trabalhos pró-

criação e de mais dois professores que ficariam a disposição desta Coordenação.  

As finalidades da COMOCI/PR foram descritas no segundo artigo do Decreto 

n.º 493, conforme segue: 

Art. 2.º - A Coordenação de Educação Moral e Cívica tem por finalidade: 
a) defender os ideais democráticos através da liberdade de culto e da 
preservação da dignidade da pessoa humana; 
b) resguardar o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos 
da nacionalidade; 
c) preservar a unidade nacional e o sentimento da solidariedade humana; 
d) reverenciar a Pátria, os seus símbolos, suas tradições, suas instituições e 
os grandes vultos de sua história; 
e) promover o aprimoramento do caráter, com apoio na moral e na 
dedicação à família;  
f) preparar o cidadão para o exercício das atividades cívicas, com 
fundamento na moral, no amor à pátria e na ação construtiva; 
g) estimular a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o 
conhecimento da organização social, política e econômica do País; 
h) dar ênfase à obediência à lei, à fidelidade ao trabalho e a integração do 
homem na comunidade. (PARANÁ,1975). 

 
Os valores expressos neste artigo, só reafirmam os princípios contidos nos 

decretos federais n.º 869/69 e 68065/71, demonstrando a adesão do governo do 

Paraná ao que era estabelecido nacionalmente, com o intuito de educar a 

população, cívica e moralmente com vistas ao desenvolvimento do Brasil. Conforme 

Faria Filho (1998, p.102), “a lei é a linguagem da tradição e dos costumes, do 

ordenamento jurídico e da prática social”, deste modo o contexto que a envolve é 

fundamental, pois ela reflete as práticas em voga. 
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Vale destacar que, desde a sua criação, a COMOCI/PR contou com a 

parceria e colaboração constante do Círculo de Estudos Bandeirantes (CEB)22. Eram 

membros da COMOCI/PR: Sebastião Ferrarini (coordenador)23, graduado em 

História e Geografia; Francisco Filipak, formado em Filosofia e Letras – Inglês; e 

Severiano Bittencourt24, advogado. Esses, por sua vez, também eram integrantes do 

CEB. 

A grande preocupação da Coordenação era promover e resgatar o 

patriotismo e o civismo, as solenidades cívicas e os símbolos nacionais. Para isso, 

faziam boletins e os publicavam com os fundos que angariavam por conta própria25, 

sem auxílio da Secretaria da Educação e do governo26. 

Os boletins27 tratavam sobre temas diversos, dentre eles: personalidades; 

símbolos nacionais (bandeiras); decretos e leis nacionais e estaduais ligadas a 

EMC; levantamento dos professores de EMC e OSPB; divulgação dos livros 

didáticos de EMC e OSPB; comemoração de centenário de morte de 

personalidades; mensagens cívicas do Governador do Paraná e do Secretário de 
                                                 
22  O Círculo de Estudos bandeirantes foi fundado em 12 de setembro de 1929, por onze jovens 

idealistas. Foi instituído com o intuito de incentivar o estudo, a pesquisa e a divulgação da cultura 
profana e religiosa, em especial a brasileira e a paranaense, e também para conservar fatos 
locais e a produção intelectual de seus membros. O Círculo abrigou dezenas de entidades 
culturais: Legião Paranaense da Boa Imprensa; Núcleo de Estudos Indígenas; Instituto Histórico e 
Geográfico do Paraná; Associação dos Geógrafos Brasileiros; Representação da Comissão 
Nacional de Moral e Civismo; Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural do 
Paraná; Coordenação de Educação Moral e Cívica do Paraná; Reitoria da Universidade Católica 
do Paraná, dentre outras. O CEB é agregado à PUC-PR desde o dia 02 de abril de 1987, e é 
mantido pela mesma mantenedora desta instituição, a Associação Paranaense de Cultura. 
Atualmente o CEB está situado na rua XV de novembro, n.º 1.050 – Curitiba/PR. Mais 
informações podem ser vistas no site: http://www.pucpr.br/cultura/ceb/index.php . 

 
23  O professor Sebastião Ferrarini também foi representante da Comissão Nacional de Moral e 

Civismo no Paraná. 
 
24  O professor Severiano Bittencourt foi aposentado em 1979, sendo designados mais dois 

professores para contribuírem com as atividades da COMOCI/PR: prof. Archimedes Castro de 
Campo e prof. Maria da Luz Clotilde Cunha Filipak. Este fato ganhou uma mensagem de 
despedida e de boas vindas na publicação do boletim n.º 71 de 1979. 

 
25  A pessoa, empresa ou instituição que colaborava financeiramente com a publicação do boletim, 

tinha seu nome destacado no final do mesmo. 
 
26  Esta e as informações que seguem neste tópico, foram obtidas por meio de conversa informal 

concedida à autora, em abril de 2010, com a utilização de um roteiro de perguntas pré-definido, 
sob condição de anonimato e sem permissão para ser gravada. Considera-se relevante destacar 
estas condições impostas pela pessoa entrevistada, para falar sobre a EMC e a COMOCI/PR, 
possivelmente porque as informações explicitam alguma distância entre a proposta formal, e o 
que foi efetivamente realizado. 

 
27  Estes boletins constam em um livro denominado Publicações da COMOCI/PR, que conta com os 

volumes I e II de 1974-1979, e III e IV de 1982-1986. 
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Estado da Educação e da Cultura; divórcio; obrigatoriedade dos impostos (incentivo 

aos pagamentos); mensagens de fé, civismo e moral; divulgação do que se fazia em 

prol da EMC, como: encontros nacionais, semana da Pátria, campanha de 

preservação dos valores morais, Maratona Cívica28. 

Com relação à fiscalização nas escolas paranaenses quanto à disciplina de 

EMC e seu desenvolvimento, ao contrário do que parece, não era realizada pela 

COMOCI e sim diretamente pela Secretaria da Educação e da Cultura. Sendo 

assim, pode-se dizer que, o determinado por lei nem sempre era o que acontecia, 

pois, conforme o Decreto Estadual n.º 493/75, essa era uma função da 

Coordenação, visto que era ela a responsável por coordenar as atividades 

referentes à EMC. É a dinamicidade da lei e a necessidade de ser legitima e 

legitimada, e disso dependem vários fatores e relações, é “compreender a legislação 

[...] como um ordenamento jurídico específico e, ao mesmo tempo, relacionado a 

outros ordenamentos” (FARIA FILHO, 1998, p.101). Além disso, era a Secretaria 

que também promovia e organizava cursos para professores, com o intuito de 

atender a necessidade de qualificação e preparação destes profissionais para 

ministrarem a disciplina em questão. 

Contudo, deve-se levar em conta que, faziam parte da COMOCI/PR apenas 

três integrantes, e que não dispunham de recursos nem para as publicações dos 

boletins. Talvez por essas razões, não tenha sido possível cumprir tudo aquilo que 

lhe era destinado a fazer. 

Em 1974, a CNMC determinou que a COMOCI/PR fizesse um levantamento 

cadastral de diretores e professores de EMC no Estado do Paraná, obtendo o 

seguinte resultado: 

 

FORMAÇÃO QUANTIDADE 

Estudos Sociais 91 

Ciências Sociais 86 

Geografia 320 

                                                 
28  A Maratona Cívica constituía-se em um concurso estudantil nacional que abrangia todos os níveis 

de ensino, e foi instituído pela CNMC em 1975. As provas compreendiam duas etapas e 
avaliavam os conhecimentos relativos às letras do Hino Nacional e da Bandeira, dos Símbolos 
Nacionais e do Município. No Estado do Paraná diversos municípios participaram, sendo que na 
Maratona de 1976/1977, 19.559 alunos (11.261 do 1.º grau; 7.899 do 2.ª grau; 399 do 3.º grau) 
realizaram a 1.ª etapa das provas. Nesta etapa, no município de Curitiba, uma aluna do CEP do 
2.º grau, Jussara Parra, tirou segundo lugar, recebendo diploma e medalha de prata como 
premiação (PARANÁ, 1976/77). 



 60

História 507 

Filosofia 183 

Pedagogia 446 

Outros cursos superiores 317 

Estudantes 129 

Sem habilitação superior 530 

QUADRO 1 – PROFESSORES DE EMC NO ESTADO DO PARANÁ: 1974 
FONTE: PARANÁ (1975, p.5) 

 

De acordo com o quadro acima, o Paraná contava em 1974 com um total de 

2.609 professores de EMC, com as mais diversas formações, e também sem elas. 

Não se sabe se estes profissionais tiveram algum curso direcionado à EMC. Desta 

forma, o resultado expressa o quão grande era a falta de mão de obra especializada 

para dar conta desta disciplina, problema este comum ao quadro docente da época 

de forma geral, sendo necessária a adaptação de professores, inclusive contando 

com estudantes e pessoal sem habilitação superior, que neste caso perfazem o 

maior número. Sob quais critérios esse pessoal foi selecionado, visto que o 

professor que lecionasse EMC deveria ser um exemplo de boa conduta (VALÉRIO, 

2007)?29  

Este quadro demonstra a polivalência à qual os professores, em especial de 

Geografia e História foram submetidos, com o esvaziamento de conteúdo e 

diminuição de carga horária de suas disciplinas, ocorridos neste período, o que 

levou muitos deles a lecionar EMC para preencher seu horário, ou seja, não 

necessariamente lecionavam EMC por gosto ou por se sensibilizarem com esta 

causa. O que permite o questionamento às práticas desenvolvidas nela. Por outro 

lado, muitos professores também acreditavam na relevância e no sentido do ensino 

de valores cívicos e morais na escola, e compartilhavam dos ideais da Doutrina de 

Segurança Nacional e Desenvolvimento então propagada pelo governo. Valério 

(2007, p.13) parafraseando Perlman, afirma que a ditadura civil-militar  

[...] foi, em termos, consentido por boa parte da população brasileira, que 
assumia – conforme assinalam alguns estudos – uma postura de submissão 
às autoridades governamentais e de conformismo ante os fatos políticos do 
país.  
 

                                                 
29  Essa consideração é instigante para o desenvolvimento de outras investigações neste sentido, 

mas esta pesquisa não objetiva respondê-la.  
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Além disso, “[...] foi notável a “colaboração” de intelectuais oriundos da 

universidade com o Regime Militar” (GERMANO, 2005, p.112), que ocuparam os 

mais diversos cargos administrativos durante este governo.  

A COMOCI foi criada com a função de defender a causa da EMC, inclusive 

um de seus boletins publicados se deu em virtude da comemoração do aniversário 

de dez anos do Decreto-lei n.º 869/69, trazendo em seu corpo o Hino de Educação 

Moral e Cívica: 

I 
Respeitemos, a Constituição 
Lei suprema, do nosso País 
Em Municípios, em Estados e Nação 
E seremos, um povo bem feliz 
 
(ESTRIBILHO) 
 
O poder Legislativo, traça normas do 
dever 
O poder Executivo, proporciona o bem 
viver 
O Judiciário nos obriga a cumprir 
A boa norma para a Pátria progredir 
 
II 
Estudemos, a Constituição 
Lei que rege, nosso País 
Em qualquer curso, sem nenhuma 
exceção 
E seremos, um povo bem feliz 

 
(ESTRIBILHO) 
 
III 
A família, devemos honrar 
É dever a Deus glorificar 
Manter a conduta dos preceitos da 
moral 
E a fraternidade universal 
 
(ESTRIBILHO) 
 
IV 
Hinos pátrios, cantemos com amor 
Cultuemos a nossa Bandeira 
Os nossos símbolos expressam o valor 
Desta nossa grande Pátria Brasileira!... 
  Viva o Brasil!...  
 
Letra de: Luiz Biela de Souza (PARANÁ, 
1979).

 

Este Hino reúne em sua letra todos os aspectos priorizados pelo governo 

federal quanto aos valores e funções das instituições sociais. Exalta o zelo pela 

Constituição, pelas leis e deveres, pelos símbolos nacionais, pelo país, não 

esquecendo da família e de Deus, como elementos necessários para o povo 

alcançar a tão esperada felicidade. É um discurso repleto de intencionalidade, 

unindo civismo, patriotismo, religiosidade e moral, pois o discurso é muito mais o 

lugar da representação do que o da criação, e impõe de certa forma o que pensar e 

o que dizer (FIORIN, 2000). Nesses valores, o governo investiu de diversas formas, 

entre as quais a EMC e a COMOCI. Esta compactuava com estes ideais, próprios da 

época, inclusive adotando o seguinte lema, para desenvolver os princípios descritos 

no artigo segundo: 

C onsagrar a Pessoa, a Família e a Pátria a Deus. 
O bservar as Leis Divinas, as da Natureza e as do País. 
M ilitar pela preservação da Ordem e Princípio Democráticos. 
O nde quer que esteja, devotar respeito aos Símbolos Nacionais. 
C ultivar o valor às Tradições e aos Vultos de Nossa Pátria. 
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I nfundir, pelo exemplo, amor ao trabalho, estudo, esporte e oração. 
  
 P ara que a paz reine no Estado do Paraná e na 
 R epública Federativa do Brasil. (PARANÁ, 1975). 

 
 

Em 1983, o coordenador da COMOCI/PR informou ao Governador do 

Estado, por meio de um ofício, que o Paraná fora contemplado com a CRUZ DO 

MÉRITO DA EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA, dizendo que, “este fato é o primeiro 

que ocorre, agraciando um paranaense, conseqüentemente o Estado do Paraná”30 

(PARANÁ, 1983), e que era motivo de alegria e honra receber tal símbolo. A Cruz do 

Mérito, de acordo com o artigo oitavo do Decreto-lei n.º 869/69, era conferida pelo 

Ministro da Educação e Cultura quando proposta pela CNMC. Este emblema era 

concedido a quem se destacasse em esforços e dedicação à causa da EMC.   

A COMOCI/PR buscou atender as exigências legais, promovendo o 

patriotismo e o civismo, mas lhe faltavam recursos físicos, humanos e financeiros 

para um desempenho mais efetivo das suas atividades. Desta forma, seus 

integrantes fixavam seus esforços nas publicações dos boletins, pois seus dizeres 

chegariam a um número considerável de pessoas e assim estariam disseminando a 

doutrina da EMC. 

O ensino de EMC foi instituído em caráter nacional como obrigatório enquanto 

disciplina e prática educativa por meio do Decreto-lei n.º 869/69. Suas 

determinações parecem ter sido acatadas no Brasil a partir desta data (1969), porém 

as discussões em torno da sua importância nas escolas já se davam desde o século 

XX, sob a justificativa de que era preciso moralizar e civilizar a população visando à 

defesa nacional.  

No decorrer do capítulo pôde-se perceber que a EMC no Estado do Paraná 

era uma prática escolar antes mesmo do estabelecido por lei, sendo implantada nas 

escolas paranaenses como disciplina logo após o decreto, já em 1970 de acordo 

com o contexto nacional. 

Nessa perspectiva a escola era considerada como um importante agente 

moralizador, e esta disciplina foi uma estratégia do governo militar com o intuito de 

formar cidadãos adaptados às normas de conduta e de moral desejadas por esse 

regime. 

                                                 
30  Neste ofício não consta quem foi agraciado com este símbolo, que na época era considerado tão 

importante. 
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Cabe ressaltar que os modos de receptividade e de transmissão dos 

conteúdos de EMC variaram de acordo com diversos fatores, pois cada instituição 

escolar tem sua singularidade, com realidades diferenciadas, concebendo de 

diversas formas os embates e conflitos cotidianos (OLIVEIRA, 2002). Considerando 

ainda conforme Mogarro (2005, p.105), que cada escola “constitui o universo de uma 

cultura própria”. Tais aspectos são tratados no próximo capítulo.  
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2  A EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA NO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ: 

RECEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

No Brasil, as discussões em torno da Educação Moral e Cívica e da sua 

valorização têm se dado principalmente desde a Primeira República. Porém, no 

Estado do Paraná, sua importância era exaltada desde os tempos em que era 

Província de São Paulo. O Decreto-lei n.º 869/69 por meio da ideologia 

governamental da época torna obrigatório nas escolas brasileiras de todos os níveis 

a EMC como disciplina e prática educativa. 

Diante deste quadro, este capítulo analisa como se deu a receptividade e 

implantação da EMC em função da norma legal no Colégio Estadual do Paraná, em 

especial das determinações do Decreto de 1969 e da Lei n.º 5692/71, buscando 

captar as especificidades desta, e relacioná-las às práticas desenvolvidas e à cultura 

escolar desta instituição.  

 

 

2.1 RECEPTIVIDADE E IMPLANTAÇÃO DO DECRETO-LEI N.º 869/69 NO CEP 

 

 

Durante o período estabelecido para este estudo, o CEP buscava manter-se 

enquanto uma instituição de ensino modelar no Estado do Paraná, equiparado a 

escolas como o Colégio Pedro II31. Para isso, era necessário proporcionar um ensino 

de qualidade, com um sistema bem organizado. Considerando a conjuntura social, 

                                                 
31  Essa equiparação formal do CEP ao Colégio Pedro II se deu em 30 de outubro de 1905 pelo 

Decreto n.º 5742, quando ainda era chamado de Gymnásio Paranaense e o outro referido colégio 
de Ginásio Nacional. De acordo com Straube (1993, p.56), a equiparação “era condição 
indispensável para que os exames nele prestados pudessem franquear aos estudantes o acesso 
aos cursos superiores. [...]. O Ginásio Paranaense agora tinha condições de progredir e se 
afirmar, tendo este fato produzido na população do Estado justa satisfação, assinalando um 
marco no progresso da instrução pública”. Santos (2009, p.17) diz que, “[...] os alunos de Estados 
que não possuíssem ginásios equiparados deveriam rumar até o Rio de Janeiro para prestar 
exames no Colégio Pedro II, com a finalidade de obter a conclusão do curso secundário, pois 
nessa época a conclusão desse nível de ensino era o que possibilitava o acesso ao ensino 
superior”. A equiparação de uma instituição de ensino secundário denotava que esta tinha 
“condições físicas, humanas e econômicas para adotar o mesmo currículo e a forma 
organizacional” do Colégio Pedro II. Ainda em 1964, essa equiparação era importante, constando 
no Regulamento da Coordenação Geral da Docência do CEP, no artigo primeiro da introdução 
que o CEP era equiparado ao Colégio Pedro II (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1964). 
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política e educacional pela qual o país estava passando, em função do regime 

autoritário, e a imagem que o CEP queria transmitir e manter perante a sociedade, 

tornava-se indispensável um discurso em prol da educação moral e cívica, 

envolvendo a comunidade escolar como um todo, por meio de apropriações e ações 

escolares que visavam transmitir, fortalecer e resgatar valores morais e patrióticos, 

que eram também reconhecidos e valorizados socialmente. 

Neste sentido, a disciplina de EMC instituída pelo Decreto-lei n.º 869/69 era 

um meio profícuo de difusão e disseminação dos ideais pretendidos. Porém, 

conforme documentos encontrados no arquivo desta instituição escolar, é possível 

perceber que o culto à pátria, à moral e ao civismo parece ter sido cultivado no CEP 

mesmo antes do surgimento do referido decreto. O que era de se esperar, visto que, 

conforme relatado no capítulo 1, o Paraná já se preocupava com as questões morais 

e cívicas desde o século XIX. No início do século XX, esse processo teve 

continuidade, buscando-se uma educação engajada com a pátria. Conforme Martins 

(2005), a escola tinha um papel muito importante no desenvolvimento do patriotismo 

e de uma determinada cultura cívica, em que outras disciplinas escolares do ensino 

secundário além da História do Brasil também eram responsáveis, como o ensino de 

Canto Orfeônico32 e da Educação Física33, assim como os rituais e comemorações 

que eram realizados fora da sala de aula, as práticas educativas, que também fazem 

parte do currículo escolar, ainda que muitas vezes de forma sutil. 

De acordo com Silva (2007), existe nas escolas um currículo oculto, que 

corresponde a todos os aspectos do ambiente escolar, sem fazer parte do currículo 

oficial e que contribuem implicitamente com aprendizagens sociais relevantes. Com 

o currículo oculto se aprende 

                                                 
32  Segundo Wilson Lemos Junior (2005, p.27), o “ensino de Música e Canto Orfeônico passou a ser 

utilizado como um meio educativo em favor dos ideais do Estado Novo” e prosperou após esse 
período. Mais detalhes a esse respeito ver dissertação desse autor com o título Canto Orfeônico: 
uma investigação acerca do ensino de música na escola secundária pública de Curitiba (1931-
1956). 

 
33  Em 1947, a Educação Física no CEP, nos momentos de volta à calma (essa era a hora depois 

das atividades desta disciplina em que os alunos deveriam se acalmar para retornarem as demais 
aulas), indicam a prática do Hino à Independência e da Canção do Soldado. “Ao final das lições, 
estariam sendo ressaltados, mais uma vez a disciplina, o controle físico e moral e o incentivo a 
uma formação patriótica através da prática de marcha e da escolha de canções que exaltassem 
mitos e heróis nacionais para o acompanhamento desta marcha” (CHAVES JUNIOR, 2004, 
p.129). Ou seja, tais considerações confirmam a existência de uma educação direcionada para as 
questões cívicas no CEP, antes mesmo do golpe militar de 1964, e, por conseguinte também da 
instituição da disciplina de EMC em caráter obrigatório em 1969. 
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fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores e orientações que 
permitem que crianças e jovens se ajustem da forma mais conveniente às 
estruturas e às pautas de funcionamento, consideradas injustas e 
antidemocráticas e, portanto, indesejáveis, da sociedade capitalista. Entre 
outras coisas, o currículo oculto ensina, em geral, o conformismo, a 
obediência, o individualismo (2007, p.78-79). 

 

Por meio desta observação, pode-se alegar que a obrigatoriedade da EMC 

como prática educacional instituída pelo decreto de 1969, de certa forma ocultaria as 

intenções governamentais de difusão da sua ideologia, conforme a citação, apesar 

de ser explícito neste, parte de sua finalidade e o dever da sua presença nas 

escolas, com vistas a sua legitimidade. Segundo Faria Filho (1998, p.106), isso 

ocorre porque a lei é uma “prática ordenadora e instituidora, voltada para as 

relações sociais” que contribui para “[...] controle e formalização de outras (ou 

novas) práticas” (p.108). É a sutileza do discurso, indo ao encontro de valores 

respeitados e valorizados pela sociedade da época.  

Contudo, cabe considerar que o individualismo referido por Silva (2007) 

como um ensinamento promovido pelo currículo oculto deve ser questionado, em 

função do contexto que esta pesquisa está inserida. Conforme o Manual da ESG 

(1975), o individualismo é um dos atributos do caráter nacional brasileiro, 

ocasionado por fenômenos físicos e étnicos, juntamente com a adaptabilidade, 

improvisação, vocação pacifista, cordialidade e emotividade. “Esses traços, [...], são 

de molde a dificultar não só uma apreensão de seus interesses e suas aspirações e 

projetar-se em seus Objetivos Nacionais, como a conjugação de esforços para sua 

consecução” (p.47). Deste modo, o individualismo é uma característica do homem 

que vai contra a alegação própria do período que era da colaboração de todos para 

o bem comum, o bem da Pátria. 

Na grade horária de 196634, constatou-se a existência das disciplinas de 

Orientação Educativa, Prática Educativa, Religião ou Formação Moral e Religiosa 35, 

Organização Social e Política, além de um horário destinado ao Clube de Civismo36.  

Encontrou-se também dois trabalhos sobre o hino nacional brasileiro realizados em 

                                                 
34  Esta grade horária parece ser do ensino primário, mas não há indicação explícita dessa 

informação. 
 
35  Não encontrou-se mais informações a respeito dessas três disciplinas citadas, porém seus nomes 

pressupõem um direcionamento diferenciado, principalmente a de Formação Moral e Religiosa 
que indica a ligação entre as questões morais e religiosas. 

36  As atividades desenvolvidas neste clube eram consideradas como prática educativa opcional. 
Não foram encontradas mais informações a respeito dele.  
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22 de agosto de 1969, por alunos da 2.ª série. Os itens que os compõem são: o hino 

nacional na íntegra; seu histórico; sua declamação rítmica; o hino em prosa, na 

ordem direta; levantamento do vocabulário; biografia dos autores; o Decreto-lei n.º 

5454 de 1942 que trata sobre o hino; e a análise sintática. Esses trabalhos parecem 

ter sido desenvolvidos para a disciplina de Música e/ou de Língua Portuguesa, e 

demonstram uma valorização ao patriotismo e aos símbolos de ordem nacional, o 

que também era valorizado e enfatizado pela COMOCI/PR, e provavelmente foram 

guardados por terem sido bem avaliados, por serem considerados modelos.  

Desta forma, pode-se afirmar que a relação com a EMC já existia no CEP 

antes da sua instituição por lei, ainda que não no formato determinado pelo decreto. 

Seus princípios e valores já eram disseminados nesta instituição escolar. Tal 

constatação, só reafirma o que já foi dito no capítulo anterior, ressaltando o 

pensamento em voga na época, de uma educação voltada para a moral e para o 

civismo, imbuída de elementos religiosos, que deveria estar presente no meio 

escolar e social como prática educativa, o que foi alvo de várias discussões em nível 

nacional, até a sanção do Decreto-lei n.º 869 em 12 de setembro de 1969, que 

determinou a obrigatoriedade da EMC como disciplina e como prática educativa nas 

escolas. 

De acordo com a CNMC (1970a, p.10), este decreto  

orientou e favoreceu a ação dos educadores na formação de circunstâncias 
para a criação, pelo educando, de valôres subjetivos, imutáveis, 
imprescindíveis à vitalidade das instituições que integram a Pátria, tais 
como: Família, Escola, Justiça, Fôrças Armadas. Permitiu que o 
desenvolvimento econômico-social desejado tenha bases no 
desenvolvimento espiritual e moral tão necessário no indivíduo e na 
sociedade. 

 

Tais considerações reafirmam a importância dada a EMC na formação dos 

jovens no período estudado. E o CEP acatou as determinações do Decreto-lei n.º 

869/69, implantando a EMC enquanto disciplina no currículo escolar já em 1970, o 

que parece ter sido uma prática em todas as escolas paranaenses, de acordo com a 

Resolução Estadual 5/70 que reafirma a obrigatoriedade da disciplina de EMC no 

meio escolar do Paraná. Em documentos anteriores, de 1966, 1968, 1969, não 

aparece esta disciplina. Assim, considera-se que a sua instituição neste colégio, 

após o decreto, se deu a partir de 1970. Neste ano, contava com duas professoras 

efetivas e trinta e quatro professores suplementares, com um total de trezentas e 

vinte aulas semanais considerando todas as turmas do colégio, do curso ginasial e 
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colegial, conforme quadro demonstrativo do número de professores e aulas do 

acervo do CEP, que segue abaixo.  O curso ginasial tinha um total de dois mil 

setecentos e vinte e nove alunos, e o colegial dois mil duzentos e dois alunos, 

perfazendo um total geral de quatro mil novecentos e trinta e um alunos distribuídos 

em cento e quarenta e oito turmas, nos períodos da manhã, tarde e noite. 

 

NÚMERO DE PROFESSORES 

EFETIVOS SUPLEMENTARES DISCIPLINAS TOTAL DE AULAS SEMANAIS 

Mas. Fem. Total Mas. Fem. Total 

TOTAL 
GERAL 

Geografia 209 6 7 13 2 6 8 21 
História 221 6 14 20 2 1 3 23 
OSPB 49 3 2 5 1 3 4 9 
Filosofia 85 3 x 3 7 1 8 11 
EMC 320 x 2 2 13 21 34 36 
QUADRO 2 – NÚMERO DE PROFESSORES E AULAS: 197037 
FONTE: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (1970) 
 

Este quadro demonstra que a disciplina de EMC tinha uma carga horária 

superior às demais, e contava com um número de professores efetivos bem menor, 

se aproximando apenas de Filosofia que tinha três profissionais nesse sentido. 

Porém, pode-se constatar que os docentes suplementares responsáveis pela EMC 

eram em número substancialmente maior, em comparação com as outras 

disciplinas. Tal fato, permite constatar a importância atribuída a EMC pela legalidade 

e pelo regime governamental, o que ocorria também no Estado do Paraná e por 

conseguinte no CEP, que queria manter sua imagem de escola exemplar. Não se 

sabe a formação destes profissionais, contudo, o CEP demonstra que possuía 

professores mais do que suficientes para o desenvolvimento desta disciplina no seu 

meio escolar.  

De acordo com Silva (2008), neste ano também já havia a Coordenação de 

Educação Moral e Cívica38 no CEP, representada pelo professor Teobaldo L. 

Kletemberg, fazendo parte do que chamavam de Área 3, pois as Coordenações 

eram divididas em quatro áreas, mas com um responsável para cada disciplina: Área 

1 – Português, Latim, Grego, Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e Italiano; Área 2 – 

                                                 
37  Não há indicação se as informações contidas neste quadro pertencem a um nível de ensino, 

colegial ou ginasial, ou a ambos, abrangendo a escola como um todo. 
 
38  As administrações das unidades de ensino também eram consideradas como órgãos executivos 

da EMC, como disciplina e como atividade. Cabia às coordenações das instituições de ensino 
auxiliar a COMOCI para promover, incentivar e orientar as práticas de EMC. 
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Matemática, Ciências Naturais, Física, Química, Biologia e Desenho; Área 3 – 

Geografia, História, Filosofia, Estudo Sociais, OSPB e EMC; Área 4 – Educação 

Técnica Manual, Educação Artística, Educação para o Lar, Artes Industriais, 

Educação Técnica Comercial e Educação Física. Pode-se observar que, as 

disciplinas que correspondem à Área 3 pertencem ao bloco das “Humanas”. E que 

conforme o quadro acima, a valorização à EMC era clara, sendo seu número de 

aulas superior as demais, mesmo contando com menos professores efetivos.  

Considerando que, o Estado do Paraná se preocupava com as questões de 

ordem moral e cívica muito antes do Decreto-lei n.º 869/69 e que esse cenário 

também se configurava no CEP, a receptividade e implantação institucional deste 

parece ter se dado sem maiores problemas, o que já era esperado de um colégio 

que intencionava se afirmar enquanto modelar no Estado. Tanto que, os conteúdos 

e práticas desenvolvidas na e para a disciplina de EMC no decorrer da sua trajetória 

no CEP explicitavam sua ligação acatando as determinações legais39, com o intuito 

de possibilitar a seus alunos uma educação moral, religiosa, social, democrática, 

cívica e para o trabalho. O que vai ao encontro das finalidades atribuídas à EMC 

estabelecidas no decreto, como: defesa do espírito democrático; preservação do 

espírito religioso; culto à Pátria, símbolos e vultos nacionais; aprimoramento do 

caráter; obediência à lei e fidelidade ao trabalho (BRASIL, 1969). Com o decreto, a 

EMC passou a fazer parte das grades curriculares do CEP como disciplina a partir 

de 1970, pois como prática educativa já era desenvolvida no seio desta instituição 

escolar.   

 

 

2.2 MUDANÇAS DECORRENTES DA LEI N.º 5692/71 

 

 

Com a Lei n.º 5692/71, houve um processo de reestruturação do ensino em 

todas as escolas brasileiras, promovendo várias mudanças educacionais. O ensino 

primário e médio foi reformado, passando a se constituir em 1.º e 2.º graus, e o 

ensino profissionalizante passou a ser obrigatório no 2º grau, de acordo com a 

                                                 
39  Mais informações sobre essa afirmação serão trazidas no decorrer deste capítulo e do capítulo 3. 



 70

preocupação do governo com a preparação para o trabalho e com o progresso do 

país. 

Segundo Valério (2007, p.37), com o ensino profissional pretendia-se 

banir a dualidade do ensino, ou seja, fazer com que a escola não formasse 
apenas dois tipos de aluno: o da elite que visava ao vestibular, e o das 
massas, desejoso de sua breve incorporação ao mercado de trabalho. Para 
isso, foi estabelecida a profissionalização compulsória no ensino de 2º grau. 
Dessa forma, todos teriam uma única trajetória de formação, a 
eminentemente técnica, que, supostamente, daria condições iguais de 
trabalho a todos. 

  

Para a implantação dessa lei em Curitiba, foi organizado um Grupo Especial 

de Trabalho para a Reforma de Ensino em Curitiba – GETREC, com o intuito de 

desenvolver um projeto neste sentido, pois este município era considerado especial 

pela sua especificidade enquanto capital do Estado. Os motivos para a organização 

deste grupo eram: Curitiba estava recebendo um número grande de migrantes de 

outras regiões, aumentando a demanda em função da capacidade de atendimento 

das escolas; dificuldade na organização e articulação da oferta educacional pelo 

crescimento rápido da população e também pela heterogeneidade da estrutura de 

ensino, em decorrência do surgimento de diversas variantes do sistema instituído; 

expansão do ensino primário de forma muito rápida (PARANÁ, 1971). Este grupo foi 

instituído em 30 de setembro de 1971 pela Resolução Estadual n.º 3872, ou seja, 

logo após a publicação da Lei n.º 5692. Participaram do GETREC representantes da 

Secretaria da Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal e do Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino Primário e Secundário do Paraná. Eles deveriam 

elaborar um plano prévio, para atingir metas abrangentes e emergentes à 

implantação. “A primeira etapa do trabalho teve início em outubro de 1971, com a 

realização de um seminário no Colégio Estadual do Paraná, do qual participaram 

representantes dos diversos estabelecimentos de ensino da capital” (MARTINS, 

1999, p.47). Os objetivos deste grupo de trabalho correspondiam aos estipulados em 

nível estadual, para dar conta das mudanças estabelecidas pela Lei n.º 5692/71 no 

1.º e no 2.º graus. 

O município de Curitiba fazia parte da área de implantação piloto e o CEP se 

configurava como uma instituição de ensino pertencente a esta área-piloto de 

execução, elaborando um plano para o ensino de 1.º e 2.º graus para 
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desenvolvimento nesta instituição, que deveria estar em andamento a partir de 1972, 

de acordo com os requisitos estipulados pela Lei n.º 5692/7140. 

Assim, foi elaborado no CEP um Projeto de implantação da Reforma de 

Ensino – Lei n.º 5692 no 1.º grau, e um Projeto de implantação da Reforma de 

Ensino – Lei n.º 5692 no 2.º grau, cujo planejamento e prescrições iam ao encontro 

das orientações contidas no Documento – base para a reforma de ensino (PARANÁ, 

1971a) Em tais projetos a nova lei era considerada um incentivo aos educadores 

empenhados na formação integral do homem, de acordo com a perspectiva 

desenvolvimentista pela qual passava o país, destacando a necessidade de 

preparação do jovem para o trabalho (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1972a-

1972b). 

Por parte do Conselho Estadual de Educação havia um reconhecimento da 

condição diferenciada do CEP em relação às demais instituições de ensino, 

cobrando deste colégio rigor e eficácia nas suas ações, o que pode ser vislumbrado 

no Parecer Estadual n.º 107/71 quando afirma que aquele, 

reconhece o esforço que o Colégio Estadual vem fazendo no sentido de 
preparar-se para a implantação do ensino de 1.º e 2.º graus; recomendada, 
entretanto, que em virtude de suas excepcionais condições o faça de 
acordo com Art. 72 da Lei n.º 5692 e com autenticidade, num plano que 
elimine gradualmente as séries correspondentes ao atual ginásio e que se 
dirija exclusivamente para o 2.º grau com todas as possibilidades e 
alternativas que a nova Lei oferece. (PARANÁ, 1971d). 
 

 O artigo da Lei n.º 5692/71 referido acima observa que, 

Art. 72. A implantação do regime instituído na presente Lei far-se-á 
progressivamente, segundo as peculiaridades, possibilidades e legislação 
de cada sistema de ensino, com observância do Plano Estadual de 
Implantação que deverá seguir-se a um planejamento prévio elaborado para 
fixar as linhas gerais daquele, e disciplinar o que deva ter execução 
imediata. 
Parágrafo único. O planejamento prévio e o Plano Estadual de Implantação, 
referidos neste artigo, deverão ser elaborados pelos órgãos próprios do 
respectivo sistema de ensino, dentro de 60 dias o primeiro e 210 o segundo, 
a partir da vigência desta lei. (BRASIL, 1971b). 

 

De acordo com as informações deste artigo, as determinações na nova lei 

deveriam se realizar dentro das escolas de forma gradativa, respeitando as 

especificidades de cada nível de ensino, salvo algumas providências de urgência. 

Assim, o Parecer n.º 107/71, ao que parece, solicita ao CEP para proceder com 

                                                 
40  Segundo Valério (2007, p.56), “em 1972, no município de Curitiba, foi implantado o projeto-piloto 

do ensino de 2º grau em quatro escolas, sendo uma da rede estadual de ensino e três da rede 
particular”: Colégio Estadual do Paraná, Colégio Nossa Sra. Menina, Colégio Nossa Sra. De 
Lourdes, Colégio PE. João Bagozzi, e somente nestas. 
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calma nas suas ações para a efetivação da Lei 5692, pois o seu lugar na rede de 

ensino era reconhecido, não necessitando de pressa para atender o solicitado, mas 

apenas cumprir os prazos estabelecidos. 

O cronograma de implantação e execução do projeto de 1.º e 2.º grau do 

CEP previa o mesmo prazo, 1974, que correspondia ao estipulado em nível 

estadual, ficando a avaliação final e o relatório para dezembro deste ano. Durante 

este período de 1972 a 1974, os projetos estariam em fase de experimentação e 

contínua avaliação. 

Com relação ao 1.º grau, o CEP passou a ser um complexo, integrando seis 

unidades de ensino primário da capital. Ele não oferecia o ensino primário e sim o 

ginasial e o colegial. E com a nova lei, o primário e o ginásio passaram a ser 1.º 

grau, havendo uma outra configuração no sistema educacional. Os grupos escolares 

tinham escassez de recurso físicos e humanos, tornando indispensável a 

colaboração de unidades de ensino mais instrumentalizadas. O CEP por ser uma 

instituição escolar com maiores condições neste sentido, auxiliaria os grupos 

escolares, visando a uma implantação gradativa e qualitativa das novas 

determinações. 

Assim sendo, o Complexo do Colégio Estadual do Paraná era composto pela 

unidade centro, o próprio CEP, com a principal função de orientar administrativa e 

pedagogicamente as demais unidades; além de, supervisionar e avaliar e 

desenvolvimento do currículo experimental das 5.ª e 6.ª séries do 1.º grau; oferecer 

ambiente físico e recursos materiais para a realização de atividades específicas; 

oferecer suporte administrativo e financeiro; preparar-se gradativamente para 

assumir a continuidade do projeto na 7.ª e 8.ª séries. E pelas unidades 

complementares: Grupo Escolar Aline Pichet, Grupo Escolar Xavier da Silva, Grupo 

Escolar Tiradentes, Grupo Escolar Dona Carola, Grupo Escolar Prof. Brandão, 

Grupo Escolar Conselheiro Zacarias, que deveriam oferecer espaço físico para a 

instalação de turmas de 5.ª e 6.ª séries, constituídas de alunos egressos das séries 

anteriores; cooperar no plano administrativo e técnico-pedagógico para o 

desenvolvimento das atividades curriculares; colaborar na realização do plano 

pedagógico, oferecendo pessoal qualificado; manter inter-relacionamento para 

garantir a unidade do plano pedagógico; preparar-se de forma progressiva para 

desenvolver as atividades curriculares na totalidade, nas seis primeiras séries do 1.º 

grau (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1972a, p.3-4). 
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Havia uma preocupação maior por parte do CEP com a adaptação dos 

alunos que ingressariam na 5.ª e 6.ª séries, trazendo no seu plano de ação um 

esquema curricular específico que abrangia matéria, área de estudo e atividades, 

conforme o quadro abaixo: 

 

MATÉRIA ÁREA DE ESTUDOS ATIVIDADES 

 

Comunicação e  

Expressão 

               390h. 

Comunicação: 

Em língua nacional          120h. 

Em língua estrangeira moderna – opcional 

do aluno facultativo (inglês ou francês ou 

espanhol)      90h. 

 

Expressão Bi e Tri dimensional 

corporal 

Por palavra 

Por som                                   120h. 

 

Ed. Física                                  60h. 

Estudos Sociais 

               180h. 

 

Estudos Sociais                  90h. 

Estudo do Meio e 

Sondagem de Aptidões 

 

Educação Moral e Cívica          90h. 

Ciências 

               240h. 

Matemática                        120h. 

Ciências Físicas e  

Naturais                               90h. 

 

Programas de Saúde                30h. 

                   Religião................................................. 30h. – Facultativo para o aluno 

                         Total de horas – 840h                           Mínimo p/ o aluno - 720h 

QUADRO 3 - CURRÍCULO DE 5.ª E 6.ª SÉRIES: CEP – 1972 
FONTE: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (1972a, p.10) 
 

A matéria de Estudos Sociais tinha certa valorização, ainda que sua carga 

horária fosse inferior às demais, destacando-se no documento que,  

todas as atividades curriculares serão coordenadas, a nível de turma, por 
um professor pertencente ao quadro de ensino das Unidades 
Complementares escolhido dentre os mais qualificados e, de preferência, 
orientador da matéria Estudos Sociais, o qual dará assistência integral ao 
desenvolvimento do plano pedagógico, zelando pela sua unidade e 
adequação. (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1972a, p.11). 

 
Esta matéria era tida como uma ligação entre a Comunicação e Expressão e 

as Ciências, tendo como um de seus objetivos preparar o aluno para o exercício 

consciente de sua cidadania.  

[...] os Estudos Sociais constituem um elo a ligar as Ciências e as diversas 
formas de Comunicação e Expressão: têm uma abordagem mais científica 
do que estas últimas, ao tempo em que para muitos chegam a confundir-se 
com elas, e sobretudo colocam no centro do processo a preocupação do 
Humano. (BRASIL, 1971d p.11). 
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O professor de Estudos Sociais parece ser enaltecido, sendo considerado 

mais apto para assistir e coordenar as atividades escolares. Dentre os conteúdos 

ministrados, também estava incumbido de administrar aqueles relacionados à 

Educação Moral e Cívica no 1.º grau, de acordo com o Decreto n.º 869/69. 

Conforme citado no projeto e atendendo às especificações da lei e do período, no 

CEP considerava-se o civismo como necessário a formação do caráter, ao amor à 

pátria e às suas tradições por meio de ações intensas e permanentes em benefício 

do país. Isto resume o determinado pela CNMC (BRASIL, 1970a) afirmando que, o 

conceito de civismo deveria estar focado em três elementos fundamentais: “Caráter - 

com base na moral, originária da ética, tendo por fonte DEUS. Amor à Pátria – e às 

suas tradições, com capacidade de renúncia. Ação – intensa e permanente em 

benefício do Brasil” (p.15-16). Para o desenvolvimento desses aspectos, este 

profissional deveria ser um exemplo, não só no seu trabalho enquanto educador, 

mas como cidadão (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1972a). 

Tal afirmação demonstra o tipo de professor esperado para ministrar a EMC, 

que vai ao encontro da cultura escolar da instituição, neste caso o CEP, pois 

conforme Julia (2001, p.10)  

normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo 
profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, 
portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua 
aplicação, a saber, os professores primários e os demais professores. 
 

De acordo com esta ponderação, não é de se estranhar que os elementos 

abordados por este autor permeiem a cultura escolar deste colégio, considerando 

que esta produz e também é produzida por uma cultura social. Ou seja, assim como 

as questões sociais influem na configuração desta cultura escolar, ela também influi 

na sociedade. Neste sentido, o governo militar atribuía aos professores de EMC 

grande importância, visto que eles seriam os transmissores dos seus ideais para o 

público jovem. Conseqüentemente, essa forma de pensar que fazia parte da época 

estudada, influencia a cultura escolar das instituições, neste caso o CEP, 

integrando-a. Da mesma maneira, quando algum acontecimento marca a cultura 

escolar de determinado local de ensino, este acaba por influir de alguma forma no 

meio social.   

Viana (2006) citando Bittencourt observa que, os Estudos Sociais 

pressupunham a formação de cidadãos  
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adaptados ao meio para desempenhos produtivos na vida comunitária, no 
sentido de inserir e reforçar o sistema. Os Estudos Sociais, ao colocarem 
como objetivo o incentivo à interferência dos indivíduos na realidade social 
vivida, possuíam como pressuposto a intenção de aperfeiçoar o sistema 
existente, ou seja, mudar para dar continuidade (p.101). 
 

Ou seja, que atendessem às proposições proferidas pelo regime 

governamental instituído neste período, visando ao progresso da nação. 

Dentre as atividades sugeridas no Projeto de Implantação da Reforma de 

Ensino - Lei 5692 no 1.º grau no CEP para o desenvolvimento de Estudo do Meio e 

Sondagem de Aptidões e de Educação Moral e Cívica estão: organizar juntamente 

com os alunos um código de comportamento semanal ou mensal de direitos e 

deveres na escola, com o intuito de ressaltar a disciplina e o aproveitamento escolar; 

instigar os alunos a observar os ideais e atitudes, como colaboração, 

comportamento e respeito na vida comunitária; e elaborar um calendário escolar 

destacando as datas cívicas (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1972a). 

Foi criado também um Plano Pedagógico de Implantação de Medidas para a 

Normalização do Fluxo Escolar, para ser aplicado em 1972, que abrangia dois 

projetos: um para classes especiais de aceleração e outro para classes especiais de 

recuperação. Este plano tinha por objetivo 

dar plena continuidade ao fluxo escolar, impedindo a retenção da clientela, 
maximizando o espaço e o tempo no atendimento a alunos egressos de 5.ª 
série do atual ensino primário e aos de 1.ª série ginasial que apresentarem 
no final do ano de 1971, deficiência de aprendizagem. (COLÉGIO 
ESTADUAL DO PARANÁ, 1972c, p.1). 
 

O Projeto de Aceleração incluía a organização de dez classes de vinte 

alunos, visando atender um total de duzentos estudantes. As classes deveriam 

funcionar em período intensivo, de 10 de janeiro a 12 de fevereiro de 1972, 

desenvolvendo um total mínimo de 150 horas/aula. A grade curricular se constituiria 

da seguinte forma: 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DE COMPLEMENTAÇÃO 
DISCIPLINA  N.º DE AULAS SEMANAIS TOTAL 

Português 3 15 

Matemática 3 15 

Ciências 1 5 

Geografia 1 5 

História 1 5 

Educação Moral e Cívica 1 5 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DE IMPLEMENTAÇÃO 
DISCIPLINA  N.º DE AULAS SEMANAIS TOTAL 
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Língua Estrangeira 

Moderna 

9 45 

Desenho 9 45 

PRÁTICAS EDUCATIVAS DE COMPLEMENTAÇÃO 
PRÁTICA N.º DE AULAS SEMANAIS TOTAL 

Educação Artística 1 5 

Educação Física 1 5 

 
TOTAL ....................................................  150 Horas/aula 

QUADRO 4 - PROJETO DE ACELERAÇÃO: grade curricular – 1972 
FONTE: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (1972c, p.4-5) 

 
A disciplina de EMC estava presente no projeto como obrigatória, com cinco 

aulas no total, equiparando-se a Ciências, Geografia e História, visando uma 

complementação na formação do aluno, e atendendo ao mesmo tempo a condição 

de transição pela qual se passava com a Lei n.º 5692. 

O Projeto de Recuperação teria o mesmo tempo de duração do de 

Aceleração, porém as classes seriam organizadas em função das áreas com déficit 

de aprendizagem, com um mínimo de matrícula de dez alunos. Essas classes eram 

compostas pelos alunos reprovados na 1.ª série ginasial em 1971, por motivo de 

rendimento de aprendizagem ou por freqüência. Os alunos poderiam se inscrever 

em mais de uma classe de recuperação com a aprovação da coordenação 

pedagógica do projeto. O intuito era impedir a retenção dos alunos da 1.ª série de 

1971 do curso ginasial do CEP, aumentar o rendimento do sistema, facilitando o 

fluxo, e possibilitar ao estudante a recuperação nas áreas em que apresentasse 

deficiência de aprendizagem. As aulas deveriam abranger um total de horas 

equivalente a 50% do período letivo regular, distribuídas da seguinte forma: 

 

CLASSES N.º DE HORAS SEMANAIS TOTAL DE HORAS 

Português 12 60 

Matemática 9 45 

Geografia 7 35 

História 7 35 

Ciências 7 35 

Desenho 4 20 

Educação Moral e Cívica 4 20 

Língua Estrangeira 4 20 

QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE HORAS AULA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO 
FONTE: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (1972c, p.8) 
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Com este quadro, é possível perceber que a EMC tinha no ano de 1971 uma 

carga horária anual correspondente a 40 horas41, e fazia parte do quadro de 

disciplinas essenciais ao desenvolvimento do educando42.   

O corpo docente do CEP e das unidades complementares43 deveria ser 

capacitado e qualificado, com licenciatura plena no campo específico ou afim. E, em 

termos de recrutamento, de forma geral, a preferência seria dos professores que 

tivessem realizado estudos sobre a Lei n.º 5692, por meio de cursos especializados. 

O que era desejo do Estado, pois ao capacitar esses profissionais em função dos 

seus ideais, a adesão populacional, principalmente de jovens, seria potencializada.  

O projeto do CEP destinado ao 2.º grau tinha por objetivos, 

a) propiciar oportunidade para a formação em 2.º grau, nas habilitações 
profissionais correspondentes ao setor terciário, a aproximadamente cento e 
quarenta alunos. 
b) contribuir, através de experiências concretas, para a implantação do 
ensino de 2.º grau, oferecendo subsídios com alternativas possíveis de 
serem estendidos ao Sistema de Educação no Paraná. (COLÉGIO 
ESTADUAL DO PARANÁ, 1972b, p.2). 

  

Por meio destes objetivos, o CEP intencionava se adequar à Lei n.º 5692, 

servindo de exemplo e referência, a ser seguido pelas demais escolas do Paraná, 

afirmando-se como instituição escolar modelar.  

Para o ensino de 2.º grau, o CEP contava com uma equipe docente 

considerada qualificada tanto para as disciplinas de educação geral quanto para as 

específicas, dando preferência no recrutamento aos professores efetivos da própria 

instituição (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1972b).  

A princípio, os cursos oferecidos seriam de Assistente em Administração e 

Técnico em Secretariado, com uma carga horária de 2.520 horas, sendo 1.620 horas 

destinadas à educação geral ou também chamada de disciplinas do núcleo comum, 

que expressam as ideias fundamentais para a integração do aluno à sociedade; e 

900 horas para a formação especial ou disciplinas da parte diversificada, que 

correspondem à habilitação profissional; com um total de 84 créditos. Cabe destacar 

que, o CEP oferecia aos seus educandos dos cursos profissionalizantes uma carga 
                                                 
41   O dobro da carga horária prevista no Projeto de Recuperação. 
 
42    A questão da recuperação também é abordada no capítulo 3. 
 
43  Demais escolas do Complexo: Grupo Escolar Aline Pichet, Grupo Escolar Xavier da Silva, Grupo 

Escolar Tiradentes, Grupo Escolar Dona Carola, Grupo Escolar Prof. Brandão, Grupo Escolar 
Conselheiro Zacarias. 
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horária maior do que a estipulada no Documento-base para o planejamento prévio 

para a implantação do sistema de ensino de 1.º e 2.º graus (1971, p.254), que era de 

2.200 horas. 

A Lei n.º 5692/71 separou o currículo escolar em duas partes, Núcleo 

Comum e Parte Diversificada, esta para atender as necessidades e possibilidades 

concretas de acordo com as especificidades locais, os planos das instituições e as 

diferenças particulares dos alunos, com direcionamento à educação profissional. Já 

o Núcleo Comum era obrigatório em âmbito nacional, e configurava 

o conteúdo mínimo abaixo do qual se terá por incompleta qualquer 
formação de 1.º e 2.º graus, assim quanto os conhecimentos em si mesmos 
como, sobretudo, do ponto de vista de uma unidade nacional de que a 
escola há de ser causa e efeito a um tempo. Daí a sua obrigatoriedade. 
(BRASIL, 1971, p.3). 

 
A parte de educação geral e a de formação especial comporiam a educação 

integral, que prepararia o aluno para a vida, para o trabalho e para o exercício 

consciente da cidadania.  

A EMC pertencia ao Núcleo Comum, que dispunha de conteúdos mínimos 

necessários à formação do ser humano, visando sobretudo à unidade nacional. Sua 

obrigatoriedade nos currículos escolares, além de ser estabelecida pelos Decretos 

n.º 869/69 e 68.065/71, foi enfatizada na Lei n.º 5692/71 no artigo 7.º, demonstrando 

o crédito governamental depositado nesse ensino para o êxito do desenvolvimento 

pretendido. Porém, ressalta-se que não é somente no período do regime militar que, 

o caráter político da intervenção legal baseia-se num pressuposto 
fundamental: a intervenção era uma ação necessária  das instituições 
estatais e/ou das classes ilustradas sobre o heterogêneo povo brasileiro no 
sentido de civilizá-lo e prepará-lo para contribuir para com o progresso da 
nação. (FARIA FILHO, 1998, p.112). 

 

Assim, pode-se afirmar que em todo período as leis são utilizadas 

politicamente como um meio para se chegar ao fim almejado, pois ela molda o 

caráter, ordena as relações, civiliza o povo, constrói a nação (IDEM). Deste modo, o 

que o governo militar estava legalizando era coerente com seu projeto de 

desenvolvimento do país.  

Considerando tal afirmação, destaca-se que o objetivo da EMC, segundo o 

Parecer do Conselho Federal da Educação n.º 853/71, tanto no 1.º grau quanto no 

2.º grau era  

[...] o ‘ajustamento crescente do educando ao meio, cada vez mais amplo e 
complexo, em que deve não apenas viver como conviver’, sem deixar de 
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atribuir a devida ‘ênfase ao conhecimento do Brasil na perspectiva atual do 
seu desenvolvimento’ (p.13).  
 

É o discurso recorrente a favor do desenvolvimentismo e do progresso, Com o apelo 

nacionalista e a busca da aceleração do desenvolvimento, relacionados à 

industrialização e a doutrina de Segurança Nacional.  

Em 1974, o CEP ainda estava se estruturando para se adequar às 

determinações da Lei n.º 5692/71. Segundo o Projeto do Departamento Educacional 

do CEP (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1974), tentava-se solucionar os 

problemas de forma emergencial44, prejudicando o desenvolvimento do processo 

curricular como um sistema45. Várias indagações podem surgir provenientes desta 

afirmação, como: o que deu errado? Quais eram esses problemas e como afetaram 

o planejamento feito em 1971-1972? Esses problemas derivaram de conflitos 

internos? Eram decorrentes da formação de professores ou da falta dela? Eram 

decorrentes de disputas internas por carga horária? Todavia, não foi possível 

respondê-las com as fontes encontradas.  

No CEP havia uma preocupação por parte da administração desta instituição 

de ensino com relação à urgência determinada para a implantação e adaptação à 

nova lei, pois poderia acarretar alguma perda e/ou déficit no processo de ensino-

aprendizagem. Cabe destacar aqui, que se as mudanças ocasionadas pela Lei n.º 

5692/71 afetaram o CEP, que era tido como instituição escolar exemplar, os 

problemas e as dificuldades para a implementação dela devem ter sido mais graves 

ainda, nas demais escolas paranaenses46.   

 

 

2.3 EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA – DISCIPLINA E PRÁTICA EDUCATIVA 

 

 

Atividades escolares relacionadas à EMC eram desenvolvidas no CEP 

mesmo antes da sua instituição obrigatória no meio escolar pelo Decreto-lei n.º 

869/69. Conforme visto em item anterior neste mesmo capitulo, em 1966 já havia no 

                                                 
44    Mais informações sobre isso não foram encontradas.  
 
45    Não se encontrou mais informações a esse respeito. 
 
46  Esta é uma questão importante para investigação, mas não é objetivo desta pesquisa realizá-la, 

ficando a sugestão para outras pesquisas neste sentido. 
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colégio um Clube de Civismo, considerado como prática educativa, além das 

disciplinas que pressupõem um tratamento, ainda que de forma indireta, de assuntos 

que faziam parte da EMC. 

Desta forma, o civismo e o patriotismo já faziam parte da cultura escolar do 

CEP. Com o Decreto, deu-se continuidade a esse sentimento e a ações já 

intrínsecas a esta cultura escolar, que pode ser compreendida como composta por 

“prácticas sedimentadas a lo largo del tiempo em el seno de las instituciones 

educativas” (VIÑAO FRAGO, 1998, p.136).  

A legalidade instituiu a EMC no CEP apenas como disciplina obrigatória, que 

se fez presente na grade curricular de 1970 a 198647, pois como prática educativa já 

era desenvolvida nesta instituição escolar.  

No 1.º grau os conteúdos da EMC eram ministrados como parte dos Estudos 

Sociais, e no 2.º grau como disciplina específica de Educação Moral e Cívica. Em 

1974, no currículo de 1.º grau, a matéria de Estudos Sociais era dividida em duas 

partes: núcleo comum e parte diversificada. O núcleo comum tinha como conteúdos 

Geografia e História que eram ministradas por meio de uma atividade chamada 

Integração Social para as 1.ª, 2.ª 3.ª e 4.ª séries; OSPB era desenvolvida pela 

atividade denominada Estudo do Meio para as 5.ª e 6.ª séries; e EMC que 

compreendia a área de estudo de Estudos Sociais e era aplicada para as 5.ª, 6.ª, 7.ª 

e 8.ª séries. Já a parte diversificada tinha por disciplina Economia e era ministrada 

apenas na 8.ª série. A EMC tinha uma carga horária semanal de três horas/aula nas 

5.ª e 6.ª séries e de quatro horas/aula nas 7.ª e 8.ª séries. Esta estrutura curricular 

pode ser visualizada e melhor compreendida no quadro que segue: 

 

Matérias   Conteúdos Atividades  
Áreas De 
Estudo Disciplinas 

1.ª 
S. 

2.ª 
S. 

3.ª 
S. 

4.ª 
S. 

5.ª 
S. 

6.ª 
S. 7.ª S. 8.ª S. 

                      
1.º 
SEM. 

2.º 
SEM. 

1.º 
SEM. 

2.º 
SEM. 

Núcleo  Geografia 4 4 5 5             

Comum História 

Integração 
Social 

                        

  OSPB 
Estudo do 
Meio             3 3         

  EMC   Estudos Sociais           3 3 4 4 4 4 

Parte                      

Estudos 
Sociais 

Diversificada 

Economia 
    

Economia 

                2 2 

QUADRO 6 – CURRÍCULO DE 1.º GRAU DE 1974 
FONTE: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (1974c) 

 

                                                 
47 De acordo com a grade curricular desta instituição, a partir de 1987 os conteúdos da disciplina de 
EMC foram incorporados à disciplina de História. 
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A fim de melhor esclarecer a distinção entre os termos utilizados neste 

quadro, recorre-se ao Parecer n.º 853/71, do Conselho Federal de Educação, que 

definiu matéria, disciplina, área de estudo e atividade: 

‘matéria’ é todo campo de conhecimentos fixado ou relacionado pelos 
Conselhos de Educação, e em alguns casos acrescentado pela escola, 
antes de sua reapresentação, nos currículos plenos, sob a forma 
‘didáticamente assimilável’ de atividades, áreas de estudo ou disciplinas [...]. 
[...] nas atividades, as aprendizagens desenvolver-se-ão antes sôbre 
experiências colhidas em situações concretas do que pela apresentação 
sistemática dos conhecimentos; nas áreas de estudo, - formadas pela 
integração de conteúdos afins, consoante um entendimento que já é 
tradicional – as situações de experiência tenderão a equilibrar-se com os 
conhecimentos sistemáticos; e nas disciplinas, sem dúvida as mais 
específicas, as aprendizagens se farão predominantemente sôbre 
conhecimentos sistemáticos. É, portanto, sobretudo de grau a distinção que 
se estabelece entre atividade, área de estudo e disciplina, em relação ao 
jôgo situação-conhecimento. Assim como o conhecimento há de estar 
presente desde a atividade, sob pena de que o ensino a nada conduza, 
também não se dispensa alguma conexão com o real no estudo das 
disciplinas, sem o que se descambará para um intelectualismo vazio e 
inconsistente. (BRASIL, 1971d, p.4-5).  

 

Neste sentido, a diferenciação entre essas nomenclaturas se dá em função 

da experienciação, das práticas em torno dos saberes escolares e da sistemática 

dos conhecimentos. Assim, conforme Viana (2006, p.55) evita-se  

que disciplina tenha uma conotação exclusiva de “reflexão” e atividade seja 
relacionada apenas ao significado de “prática”. Embora a primeira se ocupe 
de um conhecimento mais sistematizado e a segunda trate de experiências 
com sentidos mais concretos, ambas deverão ser perpassadas seja pela 
teoria seja pela prática, guardados os níveis de compreensão e 
desenvolvimento do grau de ensino a que se referem, conforme orienta o 
discurso prescritivo. 

 
A EMC passou a ser uma disciplina autônoma apenas no 2.º grau, no 1.º 

grau seus conteúdos eram adaptados juntamente com História, Geografia e OSPB 

aos Estudos Sociais, enquanto matéria, ou seja, campo amplo do conhecimento, e 

também como disciplina e atividade, que se caracterizam pela integração dos 

conhecimentos sistematizados com a experiência concreta. De acordo com o 

expresso no quadro 6, é possível observar que a EMC no CEP no 1.º grau  no ano 

de 1974, era parte dos Estudos Sociais como matéria e área de estudo. Desta 

forma, buscava-se uma articulação da teoria com a prática de forma equilibrada, e 

os estudantes adquiririam assim, uma formação moral e cívica integrada.  

A disposição curricular demonstrada no quadro 6 é alterada com o passar do 

tempo, conforme grade curricular de 1980 e 1982. De 1.ª a 4.ª série, a matéria de 

Estudos Sociais não se dividia em outras disciplinas, era ministrada de forma única 
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englobando os conteúdos de História, Geografia, EMC, OSPB e Ensino Religioso, 

perfazendo um total de cinco horas semanais. De 5.ª a 8.ª série, havia uma divisão, 

os conteúdos de História, EMC e Ensino Religioso eram desenvolvidos sob o nome 

de Estudos Sociais, e os conteúdos de Geografia e OSPB como Estudo do Meio48, 

de acordo com o quadro abaixo: 

 

Matérias Conteúdos 1.ª S. 2.ª S. 3.ª S. 4.ª S. Matérias Conteúdos Atividades 5.ª S. 6.ª S. 7.ª S. 8.ª S. 

Geografia 5 5 5 5 Geografia 

OSPB         OSPB 

Estudo do Meio 2 3 2 2 

História  5  5 5  5  História 

EMC         EMC 

        

Estudos 
Sociais 

Ensino 
Religioso 

        

Estudos 
Sociais 

Ensino 
Religioso 

Estudos Sociais 3 2 2 2 

QUADRO 7 – GRADE CURRICULAR DE 1980 E 1982: 1.º grau 
FONTE: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (1980 e 1982a) 

 

Acredita-se que essa mudança curricular tenha ocorrido em função do local 

de onde se fala, o CEP, uma escola renomada; e do contexto da época. De acordo 

com o quadro acima, a atividade de Estudos Sociais reuniu os conteúdos de três 

disciplinas consideradas “chaves” na disseminação dos ideais pretendidos pelo 

governo, já que “o currículo transmite a ideologia dominante. [...] é, em suma, um 

território político” (SILVA, 2007, p.148). E as disciplinas escolares são espaços de 

poder, não são universais, nem estáticas (VIÑAO FRAGO, 1998), e por isso, sua 

configuração e sua estrutura são alteradas conforme interesses diversos. Nisso, 

influi a cultura escolar da instituição que interliga legalidade e práticas em torno da 

efetividade de suas ações. 

Os conteúdos de EMC no 1.º grau deveriam abranger o espírito religioso, 

considerando os deveres do ser humano para com Deus e o próximo; hierarquia de 

valores; formação do caráter moral e civicamente; a família; a comunidade; a Pátria, 

com seus símbolos e tradições; o bem comum; o trabalho; a democracia; os direitos 

e deveres do homem (BRASIL, 1970). Esses assuntos estão interligados ao ideário 

da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, inclusive o ensino religioso, 

visto que a cultura ocidental é marcada pela influência cristã, pela necessidade da 

crença em um ser divino que proteja a todos, e desse modo promove-se a 

                                                 
48  A atividade de Estudos Sociais tinha uma carga horária de três horas na 5.ª série e de duas horas 

na 6.ª, 7.ª e 8.ª séries. Já Estudo do Meio contava com três horas na 6.ª série e duas horas nas 
demais. 
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assimilação de valores. Conforme Manual da ESG (1975), a responsabilidade pela 

preservação da Segurança Nacional e do Desenvolvimento não competia apenas ao 

Estado, e sim a toda Nação. Essa defesa garantiria que os objetivos nacionais 

permanentes de integridade territorial, integração nacional, democracia, progresso, 

paz social e soberania fossem buscados e preservados. Por isso, nos discursos 

legais, é enfatizado o dever da população com o desenvolvimento do país, para os 

cidadãos se sentirem parte desse processo, incorporando os princípios e valores 

pretendidos pelo governo militar.  

No 2.º grau, a grade curricular contava em sua estrutura com a EMC como 

disciplina autônoma. Houve mudanças na configuração curricular desta disciplina ao 

longo da sua existência no CEP, que serão tratadas no próximo capítulo. 

Na Portaria n.º 565/71 (BRASIL, 1971e), expedida pelo então Ministro de 

Estado da Educação e Cultura, Ney Braga, foram traçadas as diretrizes básicas para 

o ensino de Educação Moral e Cívica, nos 1.º e 2.º graus e de Estudos de 

Problemas Brasileiros, nos cursos superiores. Ficou estabelecido que a EMC deveria 

ser ministrada em pelo menos duas séries do 1.º grau e em uma do 2.º grau. No 

ensino de 1.º grau, preferencialmente, a EMC devia estar presente em duas das 

quatro últimas séries. Desta forma, de acordo com o que foi visto neste capítulo, o 

CEP foi além da prescrição governamental, pois no 1.º grau os conteúdos de EMC já 

eram contemplados de 1.ª a 8.ª séries juntamente com os de outras disciplinas. No 

2.º grau, o CEP atendeu ao que foi prescrito. 

Vários projetos foram desenvolvidos pela coordenação de EMC com o apoio 

e assessoria de alguns professores. Dentre eles, cita-se: EDUMOSOCIAL I; 

RECIPRO V; EDUMOCÍVICO49.  

A disciplina de EMC no CEP tinha o intuito de  

levar o educando a ter uma visão da moral como ciência do comportamento, 
norma de vida e caminho para a auto-realização. Como disciplina prática e 
formativa visa incentivar a criatividade do educando através da descoberta e 
desenvolvimento das potencialidades individuais. Na parte cívica, visa o 
tratamento de alguns problemas brasileiros sob o enfoque do 
desenvolvimento. (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1975a, p.1).  
 

Para tanto, os conteúdos estabelecidos para o desenvolvimento desta 

disciplina abordavam doze itens:  

1- conceitos de educação moral e cívica (conceito de educação, de 
educação moral, de educação cívica, de educação moral e cívica);  

                                                 
49  Mais informações sobre esses projetos serão vistas no capítulo três. Destaca-se que não foi 

encontrado o significado destas siglas a que se referem os projetos. 
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2- a moral (diversos tipos de moral, as diversas correntes da moral na 
história);  
3- o homem (conceitos de homem como indivíduo, como pessoa e como 
cidadão; a união homem-Deus);  
4- hierarquia de valores (valores subjetivos e objetivos, permanentes e 
efêmeros, escala e hierarquia de valores); 
5- direitos e deveres do homem (declaração universal dos direitos do 
homem, declaração americana dos direitos e deveres do homem, bases 
filosóficas); 
6- funcionamento das instituições sociais segundo a moral (as instituições 
caracterizadas por valores permanentes, a família, o Estado, a Igreja, as 
Forças Armadas e instituições culturais); 
7- fatores fundamentais do relacionamento social (conceito de verdade, 
justiça, liberdade e caráter; importância da solidariedade humana; o amor 
como lei suprema da convivência humana); 
8- educação e o desenvolvimento (importância da educação no 
desenvolvimento social, político e econômico do país, panorama 
educacional brasileiro, perspectivas da educação brasileira); 
9- desenvolvimento econômico (o sistema econômico brasileiro e evolução, 
desenvolvimento agropecuário, industrialização, comunicação e transportes, 
política energética, mercado de trabalho); 
10- sistema político brasileiro (evolução do sistema político brasileiro, as 
constituições do Brasil, características da democracia no Brasil, integração 
do Brasil no contexto latino-americano); 
11- atual sistema político no Brasil (constituições da Revolução 1967 a 
1969, a doutrina de segurança nacional); 
12- desenvolvimento e subdesenvolvimento (conceito de desenvolvimento e 
de subdesenvolvimento, o planejamento na administração no Brasil, 
indicadores – dados do Brasil). (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 
1975a, p.1-3).  
 

Os conteúdos que deveriam ser desenvolvidos no CEP correspondiam ao 

que foi estipulado pelo governo federal no Parecer n.º 94/71, do Conselho Federal 

de Educação, e nas Prescrições sobre Currículos e Programas Básicos de 

Educação Moral e Cívica nos Três Níveis de Ensino, elaboradas pela CNMC em 28 

de janeiro de 1970 (BRASIL, 1970a). Ao analisar o prescrito nesses documentos 

percebe-se que o CEP fez uma síntese dos assuntos a serem tratados de acordo 

com o estabelecido por lei, até mesmo quando trata da finalidade desta disciplina, 

mas, sem comprometer os princípios e valores enfatizados. É a instituição definindo 

“conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar” (JULIA, 2001, p.10), a partir da 

cultura escolar.  

Nos programas estabelecidos pela CNMC é ressaltada a questão da 

democracia; da responsabilidade do brasileiro para com a Segurança Nacional; do 

trabalho como um direito do homem e um dever social; do civismo como caráter, 

patriotismo e ação. De forma ora velada, ora mais explítica, o governo implantou 

suas características visando convencer a população dos seus ideais, fazendo-a se 

sentir incluída e co-responsável por sua efetivação. É a EMC como formadora de 
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caráter e de valores dos cidadãos, levando-os a conscientização dos seus direitos e 

deveres para com a Nação e seu progresso. 

A política educacional na qual esta pesquisa está inserida se baseou: no 

controle político e ideológico da educação escolar, em todos os níveis; no 

estabelecimento de uma relação direta e imediata entre educação e produção 

capitalista, conforme a “teoria do capital humano50”; no incentivo à pesquisa 

vinculada à acumulação de capital; no descomprometimento com o financiamento da 

educação pública e gratuita (GERMANO, 2005). Esta é uma afirmação taxativa que 

deve ser relativizada, pois de acordo com Oliveira (2002) este foi um período de 

intensa ebulição política e reorganização cultural, em que havia uma certa 

organicidade entre as reformas educacionais e o modelo econômico. Levando, a 

efetivação de várias medidas em prol da segurança interna e do desenvolvimento 

econômico. Nesse sentido, houve o incentivo a uma educação tecnicista, com 

princípios calcados na disciplinarização, na normatização, na eficiência e eficácia 

pegagógica. 

Além disso, Alves (2005, p.61) observa que, a ESG estabelecia que os 

programas de educação deveriam 

ocupar-se sobretudo com o treinamento de técnicos que participarão do 
processo de crescimento econômico e industrialização. Outros programas 
voltados para necessidades básicas, como habitação de baixo custo, saúde 
pública e educação primária, são considerados menos prioritários. 

 
 

A educação foi utilizada pelos militares também para difusão da sua 

doutrina, e nesta citação podem ser observadas duas questões, primeiro a 

importância dada aos professores como sujeitos necessários à efetivação do país 

almejado, ainda que implicitamente; segundo, uma possível desconsideração com o 

ensino primário, que pode ser explicada pela intenção do governo de 

desenvolvimento do país sob o foco da industrialização, do crescimento do mercado 

de trabalho, que indica a relevância do ensino profissionalizante neste período. 

Mesmo porque, as leis educacionais abrangeram o nível de ensino primário nas 

suas reformas, sendo a Lei n.º 5692/71 um exemplo disso, conforme artigo quinto, 

item dois: 

Art. 5.º [...] 
§ 2.º A parte de formação especial de currículo: 

                                                 
50  A Teoria do Capital Humano consistia no estudo de diferentes níveis de desenvolvimento sócio-

econômico entre os países, atribuindo relação entre crescimento econômico, força de trabalho e 
qualificação (VALÉRIO, 2007).  
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a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no 
ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau; 
b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, em 
consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou 
regional, à vista de levantamentos periòdicamente renovados. (BRASIL, 
1971b). 
 

Desta forma, pode-se dizer que o 1.º grau somente tinha uma vinculação 

mais amena com o projeto de nação em relação ao 2.º grau. 

O CEP adotou as determinações governamentais, procurando desenvolver 

cursos profissionalizantes como “ideais”, realizando a partir do 1.º grau a sondagem 

de aptidões, e aconselhamentos vocacionais por meio do Serviço de Orientação 

Educacional, de forma enfática (SILVA, 2008). 

Neste contexto, a questão da democracia era extremamente ressaltada, 

cabe aqui retratar o que a CNMC determinava como necessário a formação do 

educando, levando-o  

a conhecer e desejar a Democracia, uma vez que pode compreendê-la 
como filosofia e estilo de vida, bem assim como regime político. É o 
momento de prepará-lo na prática de processos democráticos, incutindo-lhe 
o ideal de servir à sociedade com a capacidade de renúncia, e influir nos 
destinos da comunidade e da Pátria. 
Ao mesmo tempo, a formação do caráter bem realizada e o estabelecimento 
das bases do civismo, com o estudo da terra, do homem e das instituições 
nacionais, motivarão o futuro cidadão para participar, com responsabilidade 
e adequadamente, do desenvolvimento integral do País, nêle incluído e 
sócio-econômico. Prepará-lo-ão para impulsionar o progresso do Brasil, no 
seu esfôrço desenvolvimentista atual. (BRASIL, 1970a, p.32). 

 

Considera ainda que, é de extrema importância que a democracia seja 

alicerçada a valores espirituais e morais, para que a liberdade seja usada de forma 

responsável.  

O enfoque dado à democracia pela CNMC também vai ao encontro do 

conceito estabelecido no Manual da ESG, considerando a democracia como “o 

Regime Político inspirado nos ideais de respeito à dignidade humana e na garantia 

dos Direitos fundamentais do Homem, na divisão e harmonia dos Poderes, na 

pluralidade partidária e na livre escolha dos representantes do Povo” (ESG, 1975, 

p.369). Desta forma,  

- o respeito à dignidade da pessoa humana constitui o elemento 
fundamental de um regime verdadeiramente democrático; 
- o sistema democrático deve ater-se aos princípios básicos da liberdade de 
iniciativa e igualdade de oportunidade social para todos os indivíduos que 
compõem o grupo humano considerado; 
- um sistema democrático deve estar assentado em uma estrutura de 
princípios jurídicos que oriente e limite o exercício do Poder, e assegure aos 
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administrados amplas garantias contra eventuais abusos praticados pelo 
Estado; 
- e Democracia pressupõe a representatividade, obtida por meio de 
processo eleitoral competitivo. (IDEM). 

 

A democracia era tida como objetivo nacional permanente, e o discurso 

enfatizando seu valor era uma das estratégias adotadas pelos governantes da 

época, para disseminar a sua doutrina. Porém, cabe destacar que  

a busca da segurança interna pela eliminação do “inimigo interno” entrou 
em conflito com os objetivos declarados de restabelecimento da legalidade 
e fortalecimento das instituições democráticas. As medidas adotadas para 
expurgar os que estiveram associados a movimentos sociais e ao governo 
anterior levaram à institucionalização do Estado de Segurança Nacional, 
[...]. (ALVES, 2005, p.63-64). 

  

Os métodos repressivos utilizados pelo governo com o intuito de efetivar sua 

doutrina, acabaram gerando conflitos. Mas, não se pode dizer que isto se deu em 

função dos militares se contradizerem em suas propostas, porque eles seguiam 

aquilo que acreditavam, que era a base de seu pensamento político. Além disso, “a 

coalizão no poder não dispunha de um modelo pronto para todas as estruturas do 

novo Estado” (ALVES, 2005, p.64), agindo assim de acordo com seus ideais.  

Alguns dos conteúdos da disciplina de EMC no CEP acima descritos podem 

levar a questionamentos quanto ao seu desenvolvimento, considerando o período 

em que se situa. Segundo relato da professora Maria de Lurdes51 (cedido a 

MARTINS, 1999, p.94), o governo publicava livros de EMC e os professores só 

podiam seguir aquelas orientações. Não podiam falar mal do sistema governamental 

e sempre eram fiscalizados pelo inspetor. “Olhe, pra falar a verdade, a gente morria 

de medo de falar mal do governo. Se falasse mal do governo, estava arriscado. 

Então tinha que ter um cuidado incrível para dar aula de EMC”52. Desta forma, é 

difícil imaginar um professor tratando determinados temas em sala de aula, como 

sobre a Doutrina de Segurança Nacional em um contexto de coerção. Apesar de 

esta ser justificada pela Doutrina de Segurança Nacional: conforme os militares, a 

coerção era necessária para evitar ideias subversivas que colocassem a ordem 

estabelecida em perigo. Segundo Alves (2005, p.42),  

                                                 
51    Essa professora era de Venceslau Brás e estudou História em Ponta Grossa (MARTINS, 1999). 
 
52  Embora não se possa afirmar que isto acontecia no CEP, era provável que também houvesse 

esse controle, naquele contexto. 
 



 88

a Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento foi formulada pela 
ESG, em colaboração com o IPES e o IBAD, num período de 25 anos. 
Trata-se de abrangente corpo teórico constituído de elementos ideológicos 
e diretrizes para infiltração, coleta de informações e planejamento político-
econômico de programas governamentais. Permite o estabelecimento e 
avaliação dos componentes estruturais do Estado e fornece elementos para 
o desenvolvimento de metas e o planejamento administrativo periódicos. 

 
Para isso, o governo contava com a teoria de Segurança Interna que “dota o 

Estado de Segurança Nacional de ampla justificação para o controle e a repressão 

da população em geral”. Deste modo, “todos os cidadãos são suspeitos e 

considerados culpados até provarem sua inocência” (ALVES, 2005, p.48), o que 

serviu de justificativa para abusos de poder. 

Vale destacar que, a educação era uma das estratégias de governo para a 

promoção da sua doutrina, utilizando para tanto discursos valorizando-a e 

transformando as políticas educacionais, para obter um consenso. Por meio da 

“repressão a professores e alunos “indesejáveis” ao Regime através do controle 

político e ideológico do ensino”, visava “à eliminação do exercício da crítica social e 

política, para obter a adesão de segmentos sociais cada vez mais amplos para o seu 

projeto de dominação” (GERMANO, 2005, p.105). Mas, é importante frisar que esse 

processo não ocorre sem contradições, existem conflitos internos e externos que 

provêm de pensamentos diferenciados.   

Com referência ainda aos conteúdos discriminados, constava no programa 

de EMC que os professores do CEP deveriam utilizar o livro Brasil Processo 

Integração – 2.º grau e curso universitário, dos autores G. Calache e M. André, 

publicado pela editora Loyola em 197553. Na listagem de livros aprovados pela 

CNMC e pelo Ministério da Educação e Cultura publicada no boletim de n.º 100 pela 

COMOCI/PR em 1982, não consta esta obra, porém encontrou-se no boletim n.º 37 

publicado em 1976 o livro Construindo o Brasil – Educação Moral, Cívica e Política 

da mesma editora contando também com o autor G. Calache.  

Acredita-se que a abordagem dos livros de EMC aprovados e indicados pelo 

regime militar não diferia quanto à sua essência, pois uma obra que fosse contra o 

viés pretendido não seria recomendada. Até mesmo porque  

os governos militares davam incentivos às indústrias editoriais através da 
isenção de impostos, subsídios, dentre outros. Havia uma grande 
preocupação por parte do Estado em fazer com que as editoras 

                                                 
53  Foi encontrada a 2.ª edição deste livro, de 1972. Mais informações sobre ele serão tratadas no 

decorrer do capítulo seguinte. 
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publicassem livros didáticos que estivessem de acordo com os programas 
curriculares da época. (MARTINS, 1999, p.99). 

 

Além disso, o governo utilizava estratégia de ação indireta estabelecida pela 

ESG, que “determina o estabelecimento de diferentes frentes de ação no seio da 

população, assim como de um método especial de propaganda psicológica e 

controle ideológico” (ALVES, 2005, p.46-47). Tendo desta forma dois tipos de 

público alvo: o interno, composto pelos militares ativos e da reserva, bem como os 

civis que trabalhavam em Ministérios militares, a Polícia Militar e outras forças 

paramilitares; o externo, constituído “de estudantes, líderes sindicais, meios de 

comunicação impressos e eletrônicos, grupos sociais influentes, como os 

intelectuais, profissionais, artistas e membros de diferentes ordens religiosas; pois o 

inimigo estava em toda parte” (IDEM). 

De acordo com as diretrizes curriculares de EMC do CEP, o estudo dos 

referidos assuntos tinha por objetivo “identificar a posição do Brasil, no contexto das 

Nações; conhecer os problemas brasileiros, objetivando uma futura e eficiente 

participação na solução das mesmas; compreender as aspirações do povo 

brasileiro” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1974). O CEP utiliza o mesmo 

discurso provindo dos documentos federais e estaduais próprios da conjuntura 

política, econômica e social pela qual a país atravessava, sendo a EMC um recurso 

apropriado para convencer principalmente os jovens dos valores defendidos pelo 

governo, com a intenção de tê-los ao seu lado. Conforme Filgueiras (2006), um 

propósito implícito, por parte do governo, era o de disciplinar os estudantes e conter 

os movimentos estudantis. Martins (1999, p.97) observa nos relatos coletados em 

sua pesquisa que o Estado utilizou as disciplinas de História, OSPB e EMC, “com a 

finalidade de legitimação do poder vigente”, o que parece ser o caso do CEP, de 

acordo com as fontes escritas analisadas.  

As atividades relacionadas à prática educativa de EMC no CEP contavam 

com o apoio do Centro Cívico Social - CCS54, que desenvolvia promoções sociais e 

cívicas. Era objetivo geral do CCS “aperfeiçoar o aluno, desenvolvendo-o em suas 

potencialidades, como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e 

                                                 
54  O Centro Cívico do CEP surgiu como uma atividade complementar oriunda da Coordenação 

Paraescolar. Mais informações, ver dissertação Colégio Estadual do Paraná como centro de 
irradiação cultural: uma análise de suas atividades complementares (décadas de 1960-1970), de 
Suderli Lima. 
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para o exercício consciente da cidadania” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 

1981, p.264). 

O responsável pelo CCS era o professor Amilcar Wengneroth Silva55, que 

coordenava suas atividades. O escotismo e o bandeirantismo integravam as 

promoções cívicas; e as excursões, o Grêmio Estudantil e o radioamadorismo faziam 

parte das promoções sociais. 

Segundo o Decreto n.º 68.065/71: 

Art. 31. Na prática educativa da Educação Moral e Cívica, em todos os 
estabelecimentos de ensino, deve ser estimulada a criação de instituições 
extraclasse, para atender às finalidades de natureza cultural, jurídica, 
disciplinar, comunitária, manualista, artística, assistêncial, de recreação, e 
outras, assemelhando, tanto quanto possível, a escola a uma sociedade 
democrática em miniatura. 
Parágrafo único. Os objetivos visados podem ser atingidos através das 
instituições seguintes, obedecida a seqüência de finalidades apresentadas 
neste artigo: biblioteca, jornal academia, centros diversos, fórum de 
debates, núcleo escoteiro, centro de formação de líderes comunitários, 
clube agrícola, oficinas, grêmio cênico-musical, banco, cooperativa, centro 
de saúde, grêmio esportivo, grêmio recreativo, associação de antigos 
alunos e outras. 
Art. 32. Nos estabelecimentos de qualquer nível de ensino, públicos e 
particulares, será estimulada a criação de Centro Cívico, o qual funcionará 
sob a assistência de um orientador, elemento docente designado pelo 
Diretor do estabelecimento, e com a diretoria eleita pelos alunos, destinado 
à centralização, no âmbito escolar, e à irradicação, na comunidade local, 
das atividades de Educação Moral e Cívica, e à cooperação na formação ou 
aperfeiçoamento do caráter do educando. (BRASIL, 1971a). 

 
E o CCS do CEP atendia o solicitado. Seu princípio básico era vinculado à  

idéia de que o Homem, como um ser social, somente conseguirá atingir os 
seus objetivos através da cooperação, tornando-se cada vez mais útil e 
participativo da sociedade que integra e à qual deverá dar a sua 
contribuição para torná-la gradativamente mais humana. 
 

Promovendo assim, “o entrosamento entre alunos e comunidade, através de suas 

atividades [...]” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1987, p.69).  

O escotismo realizado neste colégio foi fundado em abril de 1969, era 

vinculado à Organização de União dos Escoteiros do Brasil, e visava à formação do 

caráter e do comportamento do bom cidadão. O bandeirantismo iniciou suas 

atividades no CEP em 1970, filiado à Federação dos Bandeirantes do Brasil, tendo 

por princípios: compromisso, vida em equipe, avaliação da progressão, participação 

na comunidade e valorização da natureza. Os encontros dos escoteiros e dos 

bandeirantes aconteciam aos sábados à tarde. Por sua vez, o radioamadorismo 

                                                 
55  Segundo Lima (2008), este professor também foi coordenador das atividades paraescolares do 

CEP nas décadas de 1960 e 1970. Lecionou as disciplinas de Física, Matemática e Desenho, e 
participou de vários trabalhos fora desta instituição.  
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tinha o intuito de despertar no aluno o interesse pela comunicação, utilizando o rádio 

para ampliar seu relacionamento e prestar serviços à comunidade (COLÉGIO 

ESTADUAL DO PARANÁ, 1981). 

As ações em torno da EMC, tanto para alunos quanto para professores 

demonstram a elevada importância dada a esse ensino, conforme o contexto social 

e político vivido no período. O CEP não foi exceção, incorporando e desenvolvendo 

o que foi estabelecido em lei para a efetivação e disseminação da EMC no meio 

escolar, como disciplina e prática educativa, tentando de certa forma envolver a 

comunidade, a população, para fixar raízes em prol do progresso, do 

desenvolvimento, da construção de um país melhor. 

Conforme documentos encontrados no arquivo do CEP, a EMC se 

estabeleceu enquanto disciplina e prática educativa nesta instituição, utilizando-se 

das normas para definir o que ensinar, que vai ao encontro da definição de cultura 

escolar de Dominique Julia, 

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão 
desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e 
práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas 
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 
(2001, p.10). 

 

Assim, é possível afirmar que em função de leis, regras, contexto, e cultura 

escolar que já fazia parte desta instituição, o CEP estabeleceu suas práticas, 

determinando os conhecimentos e comportamentos que deveriam estar presentes 

na formação dos educandos, reconfigurando assim sua cultura escolar. 

Conforme abordado neste capítulo, enquanto disciplina, a EMC fez parte da 

grade curricular, de forma mais específica e autônoma no 2.º grau, com conteúdos e 

objetivos próprios, número de aulas, de horas, métodos e projetos para o seu 

desenvolvimento. Como prática educativa, fazendo conexão com outras disciplinas e 

realizando atividades diferenciadas, no que o Centro Cívico Social contribuiu 

bastante. 
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3  A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA NO 2.º GRAU: COTIDIANO 

E CURRÍCULO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ 

  

 

As práticas que nortearam a disciplina de EMC no CEP no 2.º grau56 de 

1970-1986 tinham como intuito desenvolver uma educação moral, religiosa, social, 

democrática, para o trabalho, e com disciplina primando pela formação do caráter 

(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1974), em sintonia com as determinações 

governamentais. 

Quanto à educação moral, de acordo com os documentos encontrados no 

CEP, considerava que deveria ser desenvolvida em ambiente de confiança e 

respeito, com o contato constante entre educando, educadores e família. Para isso, 

os professores deveriam prestar assistência permanente, sendo responsáveis por 

instigar os alunos a sentirem necessidade da retidão do caráter e da preservação de 

valores morais. 

Os professores, assim como no discurso legal, eram enaltecidos quanto ao 

seu papel perante a efetivação da educação almejada, na transmissão e 

conscientização dos princípios e valores vislumbrados para a época. Tanto que, 

principalmente no 2.º grau, o CEP contava com uma equipe docente considerada 

qualificada para as disciplinas comuns e específicas (COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ, 1972b). E isto faz parte da cultura escolar desta instituição, buscando 

manter-se como referência no Estado do Paraná. Desta forma, tenta não deixar 

espaço para questionamentos, procurando ser a melhor em termos administrativos e 

pedagógicos. Nesse sentido, os professores constituem papel fundamental, 

considerando que a cultura escolar é constituidora de normas e práticas, e estas  

não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos 
agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar 
dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, 
os professores primários e os demais professores. (JULIA, 2001, p.10-11). 

  

A educação religiosa era baseada no Cristianismo e visava levar o educando 

a uma concepção de vida que o orientasse para o bem e para a verdade. Vale 

considerar que o apelo a Deus e à preservação do espírito religioso integra o 
                                                 
56  Cabe ressaltar que o termo 2.º grau surgiu com a Lei n.º 5692/71, antes disso este nível de 

ensino era denominado de colegial. Optou-se por utilizar a denominação de 2.º grau, por ela ser 
usada durante a maior parte do período estudado nesta pesquisa. 
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primeiro item do artigo segundo do Decreto n.º 869/69 que trata das finalidades da 

EMC. E a questão da religiosidade permeia discursos oficiais da época, aparecendo 

inclusive na Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, o que sugere 

ser um sinal de respeito à maioria do povo brasileiro que é religioso, e também como 

uma forma de convencer a população dos ideais desejados e legitimá-los com o 

mínimo de oposição possível. Além disso, conforme o Parecer Federal n.º 94/71, 

Deus é reconhecido como o fundamento último da moral, sendo a referência à 

religião algo extremamente ligado a formação moral do homem. O que confirma o 

estabelecido nas idéias básicas propostas pela CNMC que idealiza a Religião, a 

Moral e o Civismo formando três círculos concêntricos da seguinte forma: 

 
FIGURA 1 – LIGAÇÃO ENTRE RELIGIÃO, MORAL E CIVISMO 
FONTE: Elaborada a partir de informações contidas nas Prescrições sobre Currículos e Programas 
Básicos de Educação Moral e Cívica nos Três Níveis de Ensino. BRASIL (1971a). 

 

Estes círculos representam os deveres, direitos e atos cívicos fazendo parte 

de grupos maiores de deveres, direitos e atos morais, e a moral vinculando-se a 

princípios permanentes, provenientes de Deus (BRASIL, 1970a, p.13). Dessa 

maneira, pode-se afirmar que o civismo, a educação moral e a educação religiosa 

tinham princípios interligados, e que o CEP buscava desenvolver nos seus alunos 

uma formação nesse sentido. 

Com relação à educação social, o aluno seria incentivado a agir com 

respeito, comedimento e delicadeza com professores, funcionários e colegas, pois 

desse modo estaria aprendendo e exercitando como se portar na sociedade, 

conhecendo e acatando princípios e regras sociais necessárias ao convívio humano 

harmonioso. 

Religião 

Moral 

 
Civismo 
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Para a educação democrática era preciso que a escola se organizasse 

democraticamente, com a participação de todos em várias atividades, cooperando 

de forma responsável.  

Os trabalhos de equipe, as atividades extra-curriculares e a recreação 
dirigida muito contribuirão para desenvolver o espírito de grupo e a 
compreensão de que a vida em sociedade implica numa série de renúncias 
pessoais em benefício dos interêsses comuns. (COLÉGIO ESTADUAL DO 
PARANÁ, 1974). 

 
Conforme o Manual da ESG, a fidelidade à democracia constituía princípio 

filosófico fundamental pelo qual se estabeleceu o conceito de Segurança Nacional. 

Considerando que, democracia era definida com uma incessante busca de uma 

sociedade que propiciasse um estilo de vida marcado pelo respeito à dignidade da 

pessoa, pela liberdade e pela igualdade de oportunidades (ESG, 1975). Assim, de 

acordo com discurso da época, no CEP também a democracia era compreendida 

como indispensável à vida cotidiana, aos interesses comuns, tanto quanto a 

educação para o trabalho, necessária ao progresso nacional. Nesse sentido, no CEP 

intencionava-se levar o educando a entender o valor da economia e da cooperação 

por meio dos diversos cursos que oferecia. Era preciso que os estudantes 

compreendessem a necessidade de encontrar uma profissão que o realizasse, 

cientes da sua importância na contribuição do desenvolvimento da nação. 

Considerava-se ainda que, a flexibilidade curricular, o apoio dos professores e do 

Serviço de Orientação Educacional (SOE), em conjunto com as famílias, ajudaria os 

alunos na definição das suas vocações. 

O SOE57 do CEP, segundo Silva (2008, p.49), era um serviço de apoio aos 

estudantes com princípios e normas, e que visava “ajustar comportamentos e apoiar 

ou, [...], indicar caminhos aos educandos”. Para a execução de suas atividades a 

direção da escola e o corpo docente deveriam estar cientes de tudo o que se 

passava neste setor. E a comunidade, a família, os funcionários, deveriam estar 

envolvidos com as atividades, sendo participantes do processo educativo. Dessa 

forma, o SOE seria o elo entre professores e direção, com a comunidade e a família, 

primando pela formação dos alunos.  

O aconselhamento vocacional ou orientação profissional era parte 

obrigatória do trabalho do SOE. Para tanto, os orientadores do CEP desenvolveram 

um projeto que contava com a colaboração dos professores e da comunidade com o 

                                                 
57    A Lei n.º 5692/71 tornou obrigatória a presença do SOE nas escolas. 
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intuito de favorecer o ajustamento do aluno no meio escolar e social, pois era 

primordial que os educandos fizessem a escolha acertada. Assim, procuravam 

“encaminhar os alunos aos cursos com os quais eles tivessem maior identificação de 

interesses e aptidões, no entanto fatores econômicos, por exemplo, poderiam 

impossibilitar uma escolha por afinidades” (SILVA, 2008, p.88)58.  

O ensino profissionalizante, assim como a orientação profissional foram 

estabelecidos pela Lei n.º 5692/71, aquela existia entre outros fins, para garantir a 

“afinidade” do aluno com o curso escolhido. O que está relacionado com a política 

econômica do período e a Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, 

reforçando-a, pois esta doutrina “[...] prevê que o Estado conquistará certo grau de 

legitimidade graças a um constante desenvolvimento capitalista [...]” (ALVES, 2005, 

p.31), em que o homem tem papel primordial, visto que é dele que provém a força 

de trabalho. No Manual da ESG (1975) consta que um dos atributos da escola é 

fazer do indivíduo um trabalhador produtivo, dentro de uma sociedade acessível. 

Nesse sentido, a finalidade da educação é preparar o jovem para uma ocupação, 

ajudando-o a desenvolver atitudes que conduzam à produtividade, numa sociedade 

considerada ascendente e de estrutura de classes aberta. Outra preocupação 

também atribuída ao aconselhamento vocacional está no fato da racionalização dos 

custos e no planejamento, pois o aluno que desistisse do curso escolhido acarretava 

em mais gastos para o governo. 

Para a realização dessa formação vislumbrada, o CEP atribuía à disciplina59 

uma determinada importância, ou para ser mais exato, ao exercício da auto-

disciplina, “que resulta do reconhecimento de normas de conduta social para o bem 

de todos”, que “é a única forma de disciplina que convém a uma sociedade 

democrática – a aceitação livre e voluntária, ao invés de subordinação por mêdo de 

ameaças e punições” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1974). 

Contudo, vale ressaltar que, o medo, as ameaças e punições eram uma 

constante no regime militar. Inclusive, “a professora Diva60 afirmou que muitos 

                                                 
58  Mais informações sobre o SOE do CEP ver dissertação Tempo de Indicar Caminhos: o Serviço 

de Orientação Educacional no Colégio Estadual do Paraná (1968-1975) de Alicia Mariani Lucio 
Landes da Silva (2008).  

 
59  O termo disciplina nesse caso está sendo usado no sentido de disciplinar o corpo, a postura e o 

comportamento de forma individual, não como uma disciplina escolar. 
60  Esta professora foi entrevistada por Martins (1999), nasceu em Jaguariaíva-PR e se formou em 

Ciências Sociais na UFPR em 1966. Depois de formada trabalhou em Curitiba-PR . 
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professores que ela conheceu acabaram desaparecendo nessa época, por terem 

ideias contrárias àquelas que o governo pregava” (MARTINS, 1999, p.94). 

Para o desenvolvimento da disciplina de EMC no CEP e da formação 

educacional pretendida, foram estabelecidos e desenvolvidos vários projetos. Em 

1974, o projeto tinha por finalidade fazer com que o educando visse a moral como 

ciência do comportamento, norma de vida e caminho para a auto-realização, 

definindo dessa forma como objetivo geral “levar o educando a sentir a importância 

do conhecimento e da prática da Moral e do Civismo para a própria felicidade e o 

progresso harmonioso da Nação” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1974b, p.1). 

Esta afirmação abrangia o primeiro item especificado nas considerações iniciais da 

CNMC nas Prescrições sobre Currículos e Programas Básicos de EMC, dizendo que 

esta visava levar o estudante a aquisição de “hábitos morais e cívicos, através da 

consciência de princípios e do desenvolvimento da vontade, para a prática constante 

dos atos decorrentes, fazendo-o feliz e útil à comunidade” (BRASIL, 1970a, p.9). 

Esta consciência juntamente com a vontade, levariam a formação do caráter que se 

origina do comportamento do homem moral e cívico.  

Os demais objetivos compreendiam a valorização da pessoa humana por 

meio de uma correta conceituação de sua dignidade, situação, origem e finalidade; 

que o aluno sentisse a importância da Moral e do Civismo para o desenvolvimento 

integral da personalidade; as principais leis da moral como condição de auto-

realização; aspectos das principais instituições sociais; algumas noções sobre 

desenvolvimento e subdesenvolvimento, bem como a analise dos problemas 

relacionados a estas categorias, para distinguir os que afetam o país; motivar o 

interesse pela superação do subdesenvolvimento do país, causador de 

desigualdades econômicas, sociais e políticas. Desta forma, o CEP estaria 

desenvolvendo nos educandos uma formação adequada baseada em valores morais 

e cívicos em função do estabelecido legalmente. 

Em 1975, foi desenvolvido um projeto intitulado EDUMOSOCIAL I61, que 

assim como o anterior seria aplicado na 3.ª série do 2.º grau. Esse projeto tinha 

vários objetivos, o principal era “capacitar o educando a sentir sua responsabilidade 

como ser humano, a importância da moral e dos valores permanentes, para o seu 

desenvolvimento pessoal e sua participação como membro da comunidade 

                                                 
61  Não foi encontrado o significado dessa sigla, mas pressupõe-se que envolva Educação, Moral e 

Social. 
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universal” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1975b, p.1). Os objetivos 

específicos abrangiam oito itens, dentre eles:  

identificar educação, educação moral e educação cívica, distinguindo uma 
da outra e englobando-as para sentir sua importância na educação geral; 
reconhecer os diversos aspectos da Moral e as principais correntes da 
Moral na História; esclarecer o papel do Homem no mundo em que 
vivemos; caracterizar a união Homem – Deus, como fator de formação 
integral; reconhecer os principais direitos e deveres do homem; reconhecer 
a distinção entre valores permanentes e efêmeros; identificar a Verdade, a 
Justiça e a Liberdade e o Caráter como fatores fundamentais do 
relacionamento social; mostrar a importância da solidariedade como lei 
suprema da convivência humana. (IDEM). 

 
E também haviam objetivos instrucionais:  

relacionar os conceitos de educação, educação moral, educação cívica e 
educação moral e cívica; enumerar os diversos tipos de moral (100% de 
acêrto); esquematizar as principais correntes da Moral no decorrer da 
História (70% de acêrto); reconhecer o ser humano como Pessoa, indivíduo 
e cidadão, caracterizando os aspectos referentes a sua formação integral 
(espírito e matéria) e seu relacionamento com Deus (80% de acêrto); 
reconhecer a distinção entre valores permanentes e valores efêmeros; 
enumerar os direitos e deveres do homem (80% de acêrto); conceituar 
verdade, justiça, liberdade e caráter; demonstrar o valor da solidariedade 
humana como elemento básico de relacionamento social (80% de acêrto). 
(IBIDEM).  

 
Todos esses objetivos seriam trabalhados considerando que o aluno já havia 

aprendido dentro dos Estudos Sociais desde o 1.º grau, sobre os temas lar, escola, 

comunidade, país, entre outros. Cabe destacar que, os objetivos específicos e os 

instrucionais são praticamente os mesmos, porém o projeto previa essa divisão. 

Esse projeto seria aplicado em trinta aulas, em turmas de trinta e cinco alunos, 

contando com um professor chamado de animador para a orientação, textos 

mimeografados, livros, revistas, slides e mapeamento. O ensino se daria por meio de 

aulas expositivas e dialogadas; estudo de textos previamente selecionados; debates 

em grupo; auto-ensino com técnicas de dinâmicas de grupo; trabalhos individuais e 

coletivos, pesquisas bibliográficas e palestras. O processo de avaliação contava com 

a observação do professor em relação à participação do aluno; conclusões pessoais 

dos trabalhos realizados; avaliações escritas; conclusões dos trabalhos em grupo; 

auto-avaliação; e verificação da aprendizagem dos conteúdos. O importante era a 

assimilação e apreensão dos conteúdos efetivamente, para dar prosseguimento a 

um projeto maior que era o de desenvolvimento do país. Este projeto foi elaborado 

com o intuito de ser desenvolvido no primeiro semestre de 1975, tendo por base a 

realização de duas aulas semanais. 
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Nos dois projetos tratados acima, no de 1974 e no EDUMOSOCIAL I, pode-

se perceber a equivalência dos conteúdos projetados para desenvolvimento 

conforme o que foi discutido no capítulo anterior. Há uma preocupação com vistas à 

formação moral e cívica dos estudantes, confirmando o argumento de Zotti (2004, 

p.8) de que, “o conteúdo para o curso médio, em ambos os ciclos (ginasial e 

colegial), era explicitamente ideológico”, ou seja por meio dos conteúdos tentava-se 

convencer os alunos, incutindo na sua formação os ideais pretendidos pelo governo, 

manifestando a união do pensamento reacionário, com a religião e a doutrina de 

Segurança Nacional. 

Em 1975 ainda, foi desenvolvido um Projeto de Recuperação de EMC 

destinado a mesma série. Seu período de realização foi de primeiro a cinco de 

dezembro, e tinha por justificativa a formação cívica política do aluno, visando fazê-

lo consciente da situação política brasileira e da sua participação nesse cenário. 

Para tanto, estabeleceu-se como objetivo geral “analisar o atual sistema político 

brasileiro, reconhecendo as modificações verificadas no atual período bem como as 

situações anteriormente vigentes no Brasil”, e por objetivos específicos, “reconhecer 

a Democracia Brasileira como base fundamental do nosso Sistema Político e 

Administrativo; reconhecer o atual sistema político brasileiro bem como o seu 

procedimento” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1975c, p.1). 

O projeto seria aplicado em cinco aulas por meio de aulas expositivas e 

dialogadas e estudos de textos, para que o aluno pudesse recuperar as lacunas que 

ficaram no seu processo de aprendizagem durante o período normal de aulas. O 

método avaliativo consistiria em uma avaliação escrita. Não se encontrou nos 

documentos pesquisados se as demais disciplinas do CEP também faziam projetos 

de recuperação. O que pode-se perceber é que os alunos que não levassem a sério 

a disciplina de EMC, seja por motivo de faltas ou de notas, teriam a chance da 

recuperação, caso não obtivessem êxito nessa oportunidade, seriam reprovados. 

Outro projeto realizado no mesmo ano foi o RECIPRO V62, destinado aos 

professores de EMC, apresentando como justificativa  

dar prosseguimento ao processo de atualização didático-pedagógica 
contínua ao pessoal docente da disciplina de Educação Moral e Cívica, e o 
necessário entrosamento entre as diversas disciplinas de Formação Geral e 
Especial em obediência ao que preconiza a Lei 5692 e segundo o que 

                                                 
62  O número cinco representado em algarismo romano, pressupõe a existência de projetos 

anteriores com este nome, porém eles não foram encontrados, assim como o significado dessa 
sigla, uma hipótese, a partir do seu objetivo, é que se refira a reciclagem de professores. 
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preceitua o Plano Estadual de Educação, no que diz respeito à reciclagem 
de professores. (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1975d, p.1). 

 
Para tanto, os objetivos gerais se concentraram em promover a atualização 

de professores nas modernas técnicas didático-pedagógicas; esclarecer alguns 

pontos da Lei n.º 5692; preparar projetos para serem desenvolvidos durante o 

segundo semestre; analisar os projetos em curso. Ao término das oitenta horas de 

treinamento, o professor deveria ser capaz de “comunicar, com segurança, 

conteúdos constantes do núcleo comum; empregar métodos e técnicas de ensino 

condizentes com as disciplinas; planejar, executar e avaliar através dos sistemas 

atuais; incentivar a criatividade dos alunos mediante trabalhos individuais e de 

equipe; observar e interpretar a atuação dos alunos nas várias fases do processo de 

aprendizagem, usando métodos de avaliação adequados” (IDEM). 

De acordo com o cronograma do projeto, ele esteve presente durante quase 

todo o ano letivo, no período de março a novembro. 

A realização de tal projeto denota a preocupação dos responsáveis pela 

administração do CEP em prover o corpo docente relacionado à disciplina de EMC 

de elementos para o prosseguimento e desenvolvimento de seu trabalho, em acordo 

com o estabelecido pela Portaria Federal n.º 565 no item vinte e cinco, dizendo que 

“as administrações escolares velarão pelo constante aperfeiçoamento dos processos 

didáticos no ensino de Educação Moral e Cívica e de Estudo de Problemas 

Brasileiros” (BRASIL, 1971e). 

Até mesmo porque, era determinação legal que a EMC deveria se constituir 

em “preocupação básica, permanente e geral de todas as escolas do Brasil, 

merecendo o cuidado de todos os professores, especialmente daqueles cuja área de 

ensino esteja com ela em mais estreita conexão” (BRASIL, 1971c). 

Considerando ainda que, os professores ao trabalharem com a EMC, 

deveriam exercer uma obra de paciência e amor empregando para tanto  

métodos dinâmicos de educação, fazendo apelo permanente ao interesse e 
à iniciativa dos alunos, e fomentando o surgimento, neles, de um espírito 
crítico baseado no bom senso, e o nascimento de um ideal de participação 
no esforço atual do Brasil, em busca de seu desenvolvimento e de sua 
realização de Nação soberana. (BRASIL, 1971c). 

 

Segundo a professora Diva, os cursos destinados aos professores 

enfatizavam a responsabilidade destes quanto à importância na formação dos 

jovens, e no respeito aos mais velhos, líderes e governantes. E era isso que deveria 
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ser transmitido aos alunos (MARTINS, 1999, p.95). Assim, a educação, bem como 

os professores, faziam parte da estratégia do governo militar para efetivação da 

configuração do país desejado. 

Nos documentos encontrados no arquivo do CEP, constatou-se que a 

disciplina de EMC enquanto esteve presente na grade curricular contou com três 

coordenadores: Iaroslaw Wons que também coordenou as disciplinas de Geografia, 

História e OSPB63; Iolanda Siqueira de 1974 a 1979; Regina Warumby L. Andrade 

em 1983 e 1984 que também lecionou EMC em 1978, 1979, 1981 e 1985. Porém, 

conforme Silva (2008) já havia coordenação de EMC no CEP em 1970, com o 

professor Teobaldo Kletemberg, sendo parte do que chamavam de disciplinas da 

Área 3, que abrangia Geografia, História, Filosofia, Estudos Sociais e OSPB. De 

acordo com as fontes analisadas, a disciplina de EMC teve uma coordenação para 

suas atividades no período de 1970 a 198564.  

Não foi encontrada especificação nas fontes analisadas quanto a função da 

coordenação de EMC no CEP. Todavia, nos documentos que retrataram as suas 

ações, percebe-se seu envolvimento em todas as questões que abrangem o ensino 

de EMC como disciplina e prática educativa, determinando ao corpo docente o que 

fazer e como agir, baseando-se para isso, nas determinações legais. 

No ano de 1985, no Relatório das Atividades da Comissão de Elaboração 

das Propostas de Aulas, há uma queixa quanto a disciplinas afins terem 

coordenadores diferentes, como de Estudos Sociais, Geografia, História, OSPB e 

EMC, demonstrando que isso acarretava prejuízo ao planejamento das aulas, 

considerando quantidade e carga horária. 

Vale ressaltar que o ano de 1985 foi marcado pelo fim da ditadura civil-

militar. E ao que parece, a queixa expressa no relatório destacado acima relaciona-

se com o contexto em que se situa, pois 1986, foi o último ano em que a disciplina 

de EMC integrou a grade curricular do CEP no 2.º grau em caráter autônomo, e em 

1987 a COMOCI/PR foi extinta, sugerindo que com o término do governo militar a 

EMC vai perdendo força no Paraná e conseqüentemente neste colégio. 

                                                 
63    Não foi encontrado o período em que este professor desenvolveu estas atividades. 
 
64  Não foram encontrados documentos que confirmassem a existência da Coordenação de EMC em 

1986, último ano em que ela fez parte do currículo do CEP como disciplina autônoma no 2.º grau. 
Assim como, referência às coordenações de todo o período. 
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Em 1983, a coordenação de EMC do CEP estabeleceu um cronograma das 

atividades a serem realizadas no 1.º trimestre (janeiro, fevereiro, março), no qual 

constava a descrição das metas e as ações para seu desenvolvimento, de acordo 

com o quadro abaixo: 

 

DESCRIÇÃO DAS METAS AÇÕES  CRONOGRAMA OBS. 

Planejamento Reuniões para discutir o projeto e escolha do livro didático fev.     

Reuniões Comparecimento às reuniões convocadas pela Chefia da Divisão de 
Ensino de 2.º grau, Supervisão e Orientação Educacional 

fev. e mar. 
    

Trabalho datilográfico Datilografar em stencil os projetos de EMC e OSPB. mar.     

Projetos Entrega dos projetos aos professores. mar.     

Material de apoio Entrega do material de apoio aos professores equivalente aos cinco 
primeiros objetivos es pecíficos do 1.º bimestre 

mar. 
    

Pesquisas Orientações aos professores quanto as pesquisas a serem realizadas 
no bimestre. 

mar. 
    

Datas Cívicas Confecção de calendário cívico do mês de março e suas atividades. mar.     

Representantes de turma Orientação aos alunos para realização das eleições de representantes. mar.     

Solenidades Cívicas Solicitar à coordenação de atividades complementares para atender as 
datas cívicas do mês. 

mar. Não houve o 
atendimento. 

Reuniões Com o prof. Wons para redistribuição das aulas devido ao afastamento 
de professores das salas de aula. 

mar. 
    

Ensaios 

Solicitar à coordenação de atividades complementares apoio para 
realização dos ensaios de Hinos Pátrios. 

mar. 

Não houve o 
atendimento 
devido a 
desativação da 
Banda Musical 
e pela falta de 
professores de 
canto. 

Ensaios Teatrais 
Solicitar à coordenação de atividades complementares atendimento 
aos alunos do turno da tarde e da noite para assistirem ensaios de 
peças de teatro complementando o 1.º capítulo do livro adotado 

mar. 
    

Orientação aos professores que substituírem o prof. Péricles. mar.     

Substituição 

Substituo em seis aulas o prof.Péricles, comparecendo três noites para 
tal atividade 

mar. 

Última semana 
de março. Não 
podendo 
comparecer a 
uma aula de 
OSPB, soli citei 
a prof.Darcy 
que me 
substituisse. As 
seis aulas que 
substituo são 
de EMC. 

Acompanhamento do Projeto Troca de ideias com os professores para o bom andamento do projeto. mar.     

Atendimento Atendimento aos professores quanto a fichas de avaliação, datas 
cívicas, mudanças de turno, preenchimento do livro de chamada, etc. 

mar. 
    

Avisos Avisos sobre reuniões realizadas pelo CEP. mar.     

QUADRO 8 – METAS DA COORDENAÇÃO DE EMC PARA 1983 
FONTE: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (1983) 

 

As metas e ações descritas neste quadro demonstram a preocupação que a 

coordenação de EMC tinha em orientar os professores adequadamente para o 

desenvolvimento desta disciplina. Tanto, que o planejamento desta era elaborado 

pela coordenação, sendo apenas entregue aos docentes para que o executassem. 

Desta forma, esses profissionais seriam meros executores dos objetivos 

pretendidos. Porém, não significa que foi isso o que realmente aconteceu, pois os 

professores conforme Julia (2001), têm uma certa liberdade de manobra, mesmo 

que relativa, visto que estão vinculados a um sistema.  
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As informações referentes a esse quadro condizem com seu objetivo 

conforme sua denominação de “metas”, menos o item que trata da “substituição”, 

que mais parece um relatório, pois especifica a realização de substituições de 

professores. 

Não se pode afirmar que a coordenação de EMC do CEP procedeu dessa 

maneira durante todo o período em que a disciplina esteve presente na grade 

curricular, visto que este foi o único documento encontrado com um planejamento 

para ela, porém existem indícios que levam a crer que este era o procedimento. 

Todos os projetos realizados são um exemplo disso, determinando conteúdos, carga 

horária, livros, e conforme o quadro acima, os projetos eram idealizados antes, e 

depois entregues aos professores. 

Percebe-se também que, a coordenação não permitia que os alunos 

ficassem sem aula de EMC, procurando substituir da melhor maneira possível os 

professores que precisassem se ausentar. Outro aspecto observado é a ênfase em 

solenidades e datas cívicas, o que era estipulado pelo governo, solicitando inclusive 

apoio à Coordenação de Atividades Complementares. 

Pode-se dizer que, a forma como eram desenvolvidas as atividades desta 

Coordenação condiz com o contexto vivido e com uma disciplina de caráter 

doutrinário. O que pode causar estranheza em determinadas ações, é o fato de que 

em 1983 o regime militar já estava em declínio, e mesmo assim, a EMC parece ter 

sido tratada no CEP com rigor. Contudo, vale ressaltar aqui que a população, a 

escola, os professores, não necessariamente sentiam a EMC como uma imposição, 

como algo forçado pela ditadura civil-militar, pois muitos apoiavam a disciplina, 

acreditavam nela, conforme depoimento da professora Aracélis cedido a Martins 

(1999, p.96), 

eu acho que as matérias de OSPB e EMC eram fundamentais. A não ser 
que a pessoa por interesse próprio vá procurar, ela nunca vai saber a 
diferença entre regime, forma de governo e sistema de governo. Então eu 
acho isso uma falha muito grave. 

  

Esta professora era formada em Ciências Sociais (1965) e Direito (1969), 

ambos realizados na UFPR, e lecionou as disciplinas destacadas acima em Curitiba. 

Ela referiu sentir uma grande mágoa pela retirada das mesmas dos currículos 

escolares (MARTINS, 1999).  
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O professor Rubim Melz65 em entrevista cedida a Onghero (2007, p.177) 

também se mostrou a favor da EMC nas escolas fazendo um contraponto com a 

ditadura civil-militar, afirmando que, 

... um período assim de exceção, nunca é bem vindo à comunidade 
internacional, nem à nacional. Mas de repente para corrigir certas coisas, foi 
uma coisa que... ajudou. Serviu, serviu para moralizar e frear um pouco o 
desandamento e agora como desapareceu a Educação Moral e Cívica das 
escolas, o caos que tá aí já tá aparecendo.  

 
Este docente demonstra em sua fala certo saudosismo em relação à EMC, 

acreditando que o regime militar era positivo para moralizar a sociedade. 

A concordância com o regime instaurado e com as questões que o 

perpassavam muitas vezes passa despercebida, pelo fato de muitas pessoas não se 

manifestarem em seu favor, preferindo o silêncio. E de acordo com Cordeiro (2009, 

p.99),  

os silêncios engendram, [...], uma espécie de conciliação. Silenciar sobre 
determinado passado significa, menos o esquecimento e mais a conciliação, 
ou reconciliação social em torno de um novo consenso. 
[...]. 
É preciso buscar a dinâmica social, e observar a coletividade como 
portadora de valores, de demandas e de uma cultura política próprias, e não 
como uma entidade passiva diante de um Estado todo-poderoso. É preciso 
entender que entre sedução e fascinação [...] há uma diferença significativa, 
justamente a diferença que confere à coletividade o papel de ator social 
ativo e não de massa seduzida, inerte às vontades de líderes todo-
poderosos.  

 

Assim, é possível afirmar que houve adesão de parte da sociedade ao ideal 

da ditadura civil-militar, e conseqüentemente a EMC. E talvez por isso, em 1983 esta 

disciplina estivesse ainda bem forte no CEP. A pesquisa realizada por Onghero 

(2007) é um exemplo disso, demonstrando um contexto favorável a esta  

época em que o país foi governado por militares num regime de Ditadura, 
mas que para grande parte da população do Oeste de Santa Catarina foi 
também o tempo da sua juventude, da conquista de espaço profissional e 
da constituição de família. Não havendo maiores notícias de perseguições 
ou de atuação dos órgãos repressores do Estado nesta região, a memória, 
construída por muitos moradores da região Oeste de Santa Catarina [...]. 
(p.179-180). 

 
Este autor constatou por meio das entrevistas realizadas com professores de 

EMC que, mesmo nos depoimentos que apresentaram críticas à disciplina, alguns 

conteúdos eram considerados importantes, destacando inclusive várias 

contribuições que ela teria proporcionado aos alunos. “Alguns professores defendem 

                                                 
65    Esse professor lecionou EMC em Pinhalzinho/SC entre 1974 e 1992 (ONGHERO, 2007). 
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que, atualmente, o civismo e a moral deveriam ser enfatizados na escola com o 

objetivo de incentivar os alunos a conhecer mais sobre o Brasil e atuar para “o bem” 

da sociedade” (p.186). Tais ponderações confirmam a existência de adeptos ao 

governo militar e a causa da EMC. Considerando ainda, conforme Cordeiro (2009, 

p.86) que, 

uma inabalável fé no progresso do país contagiou segmentos expressivos 
da sociedade. Estes acreditavam – tal como dizia o slogan ufanista da 
agência de propaganda do governo – que o Brasil era, de fato, ‘o país do 
futuro’. E o futuro parecia estar cada vez mais ao alcance das mãos. As 
vitórias na área do esporte; as estradas e pontes se multiplicando, 
integrando as diversas regiões do país; o país que agora também via e era 
visto pelo mundo inteiro a partir de um moderno sistema de comunicações. 
Tudo isso colaborava para o fortalecimento de uma imagem positiva do 
Brasil, criando uma atmosfera de entusiasmo, refletida nas campanhas 
publicitárias oficiais, as quais insistiam que, ‘este é um país que vai pra 
frente’ e que ‘ninguém segura este país’. 

 

Nesta pesquisa não foi possível entrevistar os professores e averiguar por 

meio de seus relatos sua posição quanto ao regime militar, sobre suas práticas de 

ensino, entre outros. Contudo, pode-se constatar que vários foram os professores de 

EMC no CEP ao longo da sua trajetória nesta instituição: Orley Antonio Negrello – 

1974-75 e 1978; João Itiberê da Cunha – 1975; Lealis Baby Sponholz – 1975; Maria 

de Lourdes Domingues de Aguiar – 1975; José Mathéia Guerra – 1978-79; 

Marculino Camargo – 1978 e 1981; Lira dos Santos Loss – 1978; Newton Eduardo 

Klüpel – 1978; Carlete Hertel – 1981, que também lecionava Geografia; Lucia 

Rüppel – 1981, que ministrava da mesma forma Economia Brasileira; Raul Bernardo 

Reiner – 1981. Além destes, lecionavam a disciplina em questão e OSPB, os 

seguintes docentes: Maris Stela da Silva – 1979, 1981 e 1985; Péricles Lima – 1981; 

Marilena Leisner – 1985; Judith Schultz – 1981 e 1985; Regina B. M. Silva – 1985; 

Davina do Espírito Santo – 1985; João Batista Bruz - 198566. 

De acordo com as informações coletadas, é possível observar que grande 

parte dos docentes que ministrava a disciplina de EMC também trabalhava com 

OSPB, que conforme o Decreto n.º 869/69 e 68065/71 deveria ser ministrada nos 

estabelecimentos de grau médio, articulando-se com a EMC e obedecendo aos 

princípios estabelecidos por esses. De acordo com a docente Diva,  
                                                 
66  É importante destacar que não se conseguiu entrevista com nenhum destes professores, pelas 

mais diversas razões, desde falecimento, mudança, a recusa em fornecê-la. Além destes 
docentes, buscou-se também contactar outros que lecionaram disciplinas afins, também sem 
sucesso. Vale ressaltar inclusive que, não foi possível averiguar a formação profissional destes 
professores, devido a essa dificuldade relatada e por não haver essa informação nos documentos 
pesquisados. 
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a disciplina de OSPB67 foi introduzida em 1962, acho que já prevendo o 
movimento de 1964, acho que os militares já estavam vendo que tinham 
que pegar as rédeas... (risos). O trabalho em OSPB era uma 
complementação daquilo que se fazia em EMC, [...]. A EMC passou a cuidar 
da parte formativa, enfatizando o homem e seus relacionamentos sociais e 
a OSPB, tentando situar o jovem como parte integrante do meio social, 
preparando-o para uma maior participação na vida política nacional. 
(MARTINS, 1999, p.95). 

 

Assim, pode-se afirmar que essa articulação acontecia na prática, dentro das 

escolas. Era a busca constante pelo patriotismo, civismo, segurança e 

desenvolvimentismo do país. Além disso, houve duas professoras que além de 

lecionar EMC ministravam Geografia e Economia Brasileira. Por meio dessa 

informação, pressupõe-se que estas tenham sido a formação destas duas 

professoras. Lembrando que, pela falta de qualificação adequada de docentes para 

trabalharem com a EMC, muitos foram os profissionais, das mais diversas 

formações, que buscaram atender esta disciplina neste período, por razões 

variadas: por indicação do diretor da escola; necessidade; até mesmo por gosto. 

Cabe ressaltar que, a introdução da OSPB em 1962 indica a adesão da 

sociedade e da escola a esse tipo de conteúdo direcionado para o civismo e 

patriotismo antes da instauração da ditadura civil-militar, não sendo questões 

idealizadas apenas por este governo. 

Em 1978, foi realizado o projeto chamado de EDUMOCÍVICO68, que seria 

aplicado na 1.ª série ou na 3.ª série do 2.º grau69. Consistia em desenvolver técnicas 

pedagógicas que auxiliassem o aluno na compreensão da importância da Educação 

Moral e Cívica na formação integral do homem e sua participação na vida social. Os 

objetivos com vistas a atender esse intuito não divergiam dos descritos nos outros 

                                                 
67  A disciplina de Organização Social e Política Brasileira (OSPB) foi criada em 1962 por iniciativa 

do Conselho Federal de Educação, para ser ministrada no ensino médio como parte 
complementar do currículo escolar do ensino ginasial. Sua criação é justificada pela “necessidade 
de os alunos aprenderem a exercer conscientemente a cidadania democrática” (MARTINS, 2003, 
p.161). Segundo Filgueiras (2006, p.37), “OSPB foi introduzida a princípio para exercer a função 
de ensinar sobre a defesa das instituições democráticas – parte de um projeto nacionalista mais 
amplo -, formar o estudante civicamente, preparando-o para a cidadania. Posteriormente, durante 
a Ditadura Militar, OSPB foi utilizada no programa em defesa das instituições nacionais, 
juntamente com a disciplina de EMC”. 

 
68  Não foi encontrado o significado desta sigla, mas provavelmente envolve Educação, Moral e 

Cívico. 
 
69  Ao que parece, alguns cursos de 2.º grau tinham a disciplina de EMC na 1.ª série e outros na 3.ª 

série, pois o mesmo projeto EDUMOCÍVICO existia para essas duas séries. Porém, não foi 
encontrada nenhuma grade curricular a partir de 1979 em que a disciplina de EMC aparecesse 
como ministrada na 3.ª série, e sim na 1.ª série.  
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projetos, mas traziam mais detalhes com relação ao aprendizado da EMC, 

destacando a importância da educação e da moral; do desenvolvimento de hábitos e 

atitudes convergentes a participação do indivíduo na sociedade; do valor da família; 

de conceituar Pátria, Nação e Estado; do Nacionalismo para o progresso social, 

econômico e cultural; de reconhecer os símbolos nacionais; de distinguir impostos e 

taxas e sua aplicação; de exaltar as datas nacionais. Além disso, esse projeto trazia 

em seu corpo o conteúdo programático a ser desenvolvido, conforme segue no 

quadro abaixo: 

 

  
BIMESTRE N.º DE 

AULAS 
1.1.Conceitos de Educação. 1.º  

1.2.Conceito de Educação Moral. 1.º  

1.3.Conceito de Educação Cívica. 1.º  
1. Educação Moral e Cívica 

1.4.Conceito de Educação Moral e Cívica. 1.º 16 

2.1.O homem como indivíduo. 1.º  

2.2.O homem como pessoa. 1.º  

2.3. O homem como cidadão. 1.º  
2. O Homem 

2.4.Direitos e deveres do cidadão brasileiro 1.º  

3.1.A sociabilidade como característica 2.º  

humana.   

3.2.Os grupos sociais. 2.º 14 

3.3.As instituições sociais. 2.º  

3. O Homem e a 
Sociedade 

3.4.A família e seus problemas atuais. 2.º  

4.1.A formação do caráter. 3.º  

4.2.A formação da personalidade. 3.º  4. Caráter e Personalidade 
4.3.O meio ambiente. 3.º 14 

5.1.Conceito de Pátria, Nação e Estado. 3.º  
5.2.Relação entre patriotismo e 
nacionalismo. 

3.º  

5.3.O nacionalismo e o progresso social, 3.º  

5. Patriotismo e 
Nacionalismo 

econômico e cultural.   

6.1.O homem cívico. 4.º  

6.2.Símbolos nacionais. 4.º 12 6. O Homem e o Civismo 
6.3.Impostos e taxas. 4.º  

7. Unidade de Apoio 7.1.Datas Cívicas. 
Quando 

necessário 
 

    QUADRO 9 – PROJETO EDUMOCÍVICO: Conteúdo Programático de 1978 
    FONTE: Adaptado de COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (1978, p.2) 

 

Durante todo o ano letivo as atividades docentes seriam desenvolvidas por 

meio de aulas expositivas, dinâmicas de grupo, estudos dirigidos e estudos de 

textos. E as atividades discentes integravam respostas a questões orais e escritas, 

trabalhos orais e escritos, trabalhos individuais e em grupo, interpretação de textos e 

participação em atividades cívicas, que corresponderiam às avaliações da disciplina. 
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Todos os assuntos citados no quadro anterior correspondiam às 

determinações governamentais. Inclusive fazendo parte do que foi estabelecido para 

desenvolvimento do currículo da disciplina de EMC no CEP, conforme lista de 

conteúdos de 1974-1975, retratando a importância dada à formação de um homem 

moral, cívico e patriótico. Destacando que,  

el curriculum escolar es un artefacto social concebido por y creado para 
alcanzar objetivos humanos deliberados. [...]. el curriculum escolar está muy 
lejos de ser un factor neutro. Poscemos una construcción social que se sitúa 
en el centro del proceso a través del cual educamos a nuestros hijos. 
(GOODSON, 1991, p.28). 

  

Ou seja, em qualquer momento seja com a disciplina que for, um currículo 

nunca é neutro, tem uma intencionalidade que está ligada ao contexto. A EMC não 

fugiu disso, sua trajetória temporal se deu desde o século XIX, sendo criada e 

estabelecida enquanto obrigatória nas redes de ensino durante a ditadura civil-militar 

do Brasil, uma disciplina com fins doutrinários em um governo autoritário. Seus 

conteúdos eram e foram idealizados conforme a doutrina almejada. 

A professora N.70 recorda que, na disciplina de EMC 

trabalhava-se com os símbolos, o Hino como interpretação, não o hino 
como música. Então trabalhava-se vangloriando os símbolos da pátria, 
enaltecendo os vultos históricos. OSPB eram mais conceitos, o que é pátria, 
cidadania, as leis, as constituições. Sempre tinha que falar bem, tudo era o 
progresso. A inspetora fazia vistoria nos livros de chamada. (MARTINS, 
1999, p.95). 

 

Esse enaltecimento aos símbolos e vultos nacionais era uma constante 

desenvolvida pela COMOCI/PR e que conforme depoimento acima se fazia presente 

nas escolas. A respeito da interpretação do Hino Nacional pode-se fazer um 

contraponto com o trabalho encontrado no CEP em agosto de 196971 que realizou 

tal feito, o que leva a considerar que esta era uma prática escolar nesta instituição 

antes mesmo da publicação do Decreto n.º 869/69 em setembro do mesmo ano.  

Em 1979 o projeto foi desenvolvido praticamente da mesma forma, 

abrangendo objetivos, métodos e conteúdos idênticos, porém foram acrescentados a 

estes, Objetivo Nacional, Objetivos atuais e permanentes, Lei de Segurança 

Nacional, Países desenvolvidos e subdesenvolvidos – realidade brasileira 

(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1979a).  
                                                 
70  Esta professora era formada em Estudos Sociais pela PUC-PR e trabalhou em São José dos 

Pinhais (MARTINS, 1999). 
 
71    Mais detalhes sobre este trabalho ver capítulo 2. 
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Neste ano também foi realizado um projeto de recuperação de EMC, visando 

reaver o rendimento e a freqüência insuficiente de alguns alunos. Foram sete 

encontros: três aulas, três atividades e uma avaliação de caráter subjetivo e objetivo. 

Os alunos que não atingissem o mínimo necessário para a aprovação, seja em 

critério de notas ou de freqüência, mesmo após a recuperação, eram reprovados. 

Desta forma, observa-se que a EMC era tratada no CEP com a mesma rigidez que 

qualquer disciplina do núcleo comum, quanto à sua aprendizagem (COLÉGIO 

ESTADUAL DO PARANÁ, 1979b). 

É possível observar que os assuntos estipulados para serem desenvolvidos 

nos projetos descritos acima, abrangem também o que foi determinado no Parecer 

do Conselho Federal de Educação n.º 94 (BRASIL,1971c), e incluído no CEP nas 

diretrizes curriculares de EMC de 1974 e nos conteúdos indicados de 1975.   Assim, 

pode-se afirmar que, conforme os documentos deste colégio, de 1974 a 1979 os 

conteúdos desenvolvidos na disciplina de EMC tiveram continuidade e 

correspondiam ao prescrito por lei.  

Durante a pesquisa, no Programa de EMC (COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ, 1975a) foi encontrada a indicação de um livro para o desenvolvimento 

desta disciplina, chamado de Brasil Processo Integração – 2.º grau e curso 

universitário, dos autores Gabriel Galache e Manoel André, publicado pela editora 

Loyola em 197572. Esta obra foi encontrada para análise, porém com data de 1972, 

que se refere à sua 2.ª edição. Este livro está dividido em quatro partes: 1.ª – O 

processo cultural, que abrange oito capítulos; 2.ª – O processo social e 3.ª – O 

processo político, com sete capítulos cada; 4.ª – O processo econômico, que conta 

com doze capítulos. Essa divisão é feita por considerar a vida social como sujeita à 

reativação permanente destes quatro processos que estão estreitamente 

interligados. Após essa anunciação, é informado na obra que ela traz em seu corpo 

assuntos que correspondiam aos programas estabelecidos pela Comissão Especial 

do Conselho Federal de Educação para a Educação Moral e Cívica, demonstrando o 

que equivaleria para o 2.º grau e para o ensino superior, e os capítulos que se 

referiam aos temas especificados. 

O programa para o 2.º grau contava com duas unidades, conforme quadro 

que segue: 

                                                 
72    Este livro já foi citado em capítulo anterior. 
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UNIDADE I – O BRASIL E O MUNDO Correspondência neste 

livro - Capítulo 

A comunicação – intercâmbio de civilização e culturas 3 e 4 

Integração do Brasil na civilização Ibero-americana e no contexto 

mundial 

18 e 19 

Arte, literatura, folclore, como formas de integração  4, 5 e 6 

A ciência – seu poder atual na criação do progresso e na influência 

das grandes potências 

8 

Relações internacionais  30 

Órgãos de representação no exterior – instituições responsáveis pelo 

intercâmbio entre as Nações: ONU, OEA, etc. 

18 e 19 

As declarações dos direitos humanos 16 

UNIDADE II – PROBLEMÁTICA BRASILEIRA  

Problemas brasileiros 1 

O homem brasileiro- formação étnica e cultural 2 

Regiões brasileiras – disparidades regionais 24 e 29 

Educação – diagnóstico e soluções 7 e 8 

Ciência e tecnologia 9 

Saúde – prevenção, assistência médica e reabilitação 13 

Política habitacional 14 

Trabalho e previdência social 15 e 31 

Mercado de trabalho – estrutura de recursos humanos necessária ao 

desenvolvimento do país 

31 

Comunicação – a Embratel 3 

Os transportes e a economia brasileira 32 

Política energética 33 

Agricultura – reforma agrária – desenvolvimento agropecuário 27 

Desenvolvimento industrial 26 

Comércio interno e externo 25, 29 e 30 

O planejamento na administração brasileira 35 

Símbolos nacionais – conhecimento e uso 23 

QUADRO 10 – PROGRAMA PARA O 2.º GRAU 
FONTE: GALACHE e ANDRÉ (1972, p.7) 

 

A primeira parte do programa, como o próprio nome já diz, sugere situar o 

Brasil no contexto internacional. Na segunda, parece haver uma preocupação no 

sentido de que o educando compreenda a situação brasileira com vistas ao mercado 
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de trabalho, que era próprio do período e do nível de ensino. Além de exaltar a 

questão dos símbolos nacionais. Este livro seria trabalhado na terceira série do 2.º 

grau no CEP, portanto os assuntos estipulados nele iam ao encontro do que se 

esperava deste aluno, que já estava quase terminando o curso técnico, fazendo com 

que se sentisse parte desse cenário. Inclusive destacando que, “o Capital = Homem 

é, [...], o capital mais produtivo da nação. A riqueza humana tem capacidade de 

produzir riqueza, de explorar as reservas naturais, de construir uma superestrutura 

econômica” (GALACHE e ANDRÉ, 1972, p.69). Esta afirmação ressalta a 

importância da força de trabalho do homem, necessária ao progresso e 

desenvolvimento do país, discurso que procede do período que advém. 

Os assuntos destacados nesta obra compreendem os mesmos que foram 

determinados pela CNMC para o ensino colegial, ou 2.º grau após a implantação da 

Lei n.º 5692/71, nos itens VII e IX. A referência à moral, ao civismo, à democracia, à 

religiosidade, ao nacionalismo, à Segurança Nacional não deixam de aparecer no 

decorrer dos capítulos. Este é um livro informativo, que contempla assuntos de 

caráter nacional focando os interesses do momento da sua produção, que apresenta 

uma crítica aos aspectos passados, e uma exaltação com referência as ações 

governamentais presentes com vistas ao futuro. Um exemplo disso é quando os 

autores se remetem ao quadro de professores, dizendo que estes “em todos os 

níveis, não apresentam motivos para otimismo. Trata-se de uma profissão muito mal 

remunerada, de baixo prestígio social e saturada de pessoas não-credenciadas para 

o exercício da mesma” (GALACHE e ANDRÉ, 1972, p.77). Em contrapartida, 

afirmam que  

estamos diante de uma área onde se encontram o problema sócio-
econômico e o problema educacional. A solução total do problema virá no 
dia em que nós conseguirmos criar uma sociedade mais rica e com uma 
melhor distribuição de riqueza. Eis a grande tarefa que os jovens 
encontrarão pela frente. (IDEM, p.78). 

 

É o mesmo discurso provindo do governo, de atribuir ao jovem a 

responsabilidade pelo futuro da nação. De fazer com que ele se sinta parte deste 

contexto de progresso e desenvolvimento projetado. 

Outro aspecto abordado é a Lei n.º 5692/71 como uma inovação 

interessante. Indicando que, por meio dela estava-se iniciando uma nova etapa na 

história educacional brasileira. Afirma ainda que, esta nova lei não pretendia 

reformar a educação, mas proporcionar normas que oportunizariam às escolas a 
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possibilidade de se atualizarem constantemente. “Trata-se, portanto, de uma lei que 

abre novos caminhos em lugar de impor novas barreiras” (p.80). 

Ao término de todos os capítulos deste livro constam questões ou o que 

chamam de temas para reflexão ou debate. É possível perceber nestes, um certo 

direcionamento ao que deve ser respondido. Desta forma, existe um aparente 

incentivo à argumentação crítica, que vem acondicionada por elementos indutores 

do que se deve pensar ou refletir, aceitando-os como seus, de maneira 

imperceptível. Dentre as quais, cita-se:  

a) aprofunde o tema: “educação condiciona o desenvolvimento” (p.81); 

b) debata ou aprofunde o seguinte tema: “as declarações dos direitos humanos, 

em parte, são ainda meras declarações jurídicas” (p.181); 

c) desenvolva ou debata o tema: “a democracia é o regime que mais condiz com 

a dignidade humana” (p.195).  

Para procurar entender a linha de raciocínio destes autores, é necessário 

compreender o que eles consideram como educação,  

é um processo socialmente importante enquanto implica uma transformação 
de ‘valores’ (normas de comportamento). Os instrumentos específicos dessa 
transformação são o sistema educativo, em todos os seus níveis, e os 
meios de comunicação de massa (imprensa, rádio, cinema, televisão). 
(GALACHE E ANDRÉ, 1972, p.103). 

 

A linha de pensamento seguida nesta obra vai ao encontro do que foi 

estipulado pelas leis e normas determinadas no período e com o ideal do governo de 

desenvolvimento da Nação. Para isso, a educação era um elemento fundamental, 

pois por meio dela era possível desenvolver uma formação adequada. Não 

esquecendo os veículos de comunicação que levam as informações a população, 

influenciando-a de alguma forma, podendo ou não compactuar com os fins 

almejados. Por essa razão, o regime militar buscava controlar os meios que 

pudessem comprometer aquilo que intencionavam, estabelecendo a censura a 

esses veículos. 

A abordagem do livro aos direitos humanos seguem o mesmo caminho, 

chama-se o povo para a busca de seus direitos, exaltando sua responsabilidade 

enquanto cidadãos. 

Tanto os chamados direitos individuais, quanto os sociais, serão relevantes 
na vida de um país na medida em que cidadãos e Governo se empenham 
pelo seu exercício efetivo. A legislação deverá reconhecê-los, pois são 
naturais e inalienáveis. Mas todos os cidadãos conscientes deverão 
trabalhar para que as formulações legais sejam sempre aperfeiçoadas e 
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traduzidas na vida prática. Ninguém pode inibir-se nesta matéria. (IDEM, 
p.181). 

 

Da mesma forma a democracia, considerada como essencial em um regime 

democrático, e esse era o lema incorporado nesta época, atentando para o fato de 

que este tipo de governo não se caracteriza somente pela “eleição de 

representantes por parte do povo, mas também a possibilidade de crítica e controle 

efetivos dos atos do Governo por algum meio de expressão da vontade popular: 

Congresso, referendum, veto popular, etc.” (p.191). Mais uma vez destaca-se o 

posicionamento que o cidadão deveria ter, mas neste caso, ele teria que contar com 

representantes do governo para interceder em seu favor. Isso demonstra que as 

pessoas tinham também que confiar em seus governantes e contar que eles agiriam 

de acordo com os interesses da população, pois primava-se pela união e não pelo 

individualismo. Somente desta maneira, se chegaria ao progresso. Até mesmo 

porque “a razão de ser do Estado é procurar o bem-estar dos cidadãos” (p.245), ou 

seja, o bem comum. 

De acordo com Galache e André (1972, p.14), as pessoas deveriam 

despertar essa vontade dentro de si mesmas, seguindo algumas normas para se 

educar: ter espírito de disciplina; fazer bem o que se tem que fazer; saber dizer “não” 

quando for necessário; alimentar sempre um grande ideal. Tais afirmações se 

relacionam com as orientações gerais da CNMC (BRASIL, 1971a), que atenta para a 

consciência dos princípios ligada ao fortalecimento da vontade, necessária a 

formação do caráter que provém do comportamento do homem moral e cívico. E 

isso é um exercício de autodisciplina, que também era enfatizado no CEP. 

Para que o Estado conseguisse trabalhar em prol do bem comum, era 

necessária a colaboração dos cidadãos. Desse modo, eles deveriam cooperar em 

três tipos de atividades: de obediência (respeitando as pessoas que exercem o 

poder, obedecendo às leis, participando das responsabilidades comuns de trabalho 

profissional, de pagamento dos impostos, de participação política, oferecendo auxílio 

ao serviço militar com entusiasmo e patriotismo); de iniciativa (participando da vida 

política em todos os seus níveis, colaborando para que a autoridade e as leis sejam 

cumpridas, incentivando o patriotismo); de participação econômica e política 

(GALACHE e ANDRÉ, 1972, p.245-246). Alegações estas, próprias do contexto 

vivido. 

Com relação à democracia ainda, esta obra destaca que existem  
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três razões que militam a favor de um regime democrático: a amarga 
experiência dos regimes ditatoriais; a dignidade do homem à qual a 
democracia se adapta mais; os sacrifícios exigidos pelo Estado Moderno 
aos cidadãos. Para poder gozar dos privilégios e vantagens da democracia, 
temos que aceitar os sacrifícios que ela exige. Se cada povo “tem o que 
merece”, o modo de merecer a democracia é exercer os deveres 
democráticos com responsabilidade, espírito cívico de colaboração e 
respeito. (IDEM, p.246). 

 

Fica claro que o regime militar não era considerado uma ditadura, até porque 

as menções ao governo, no livro, remetem à Revolução. Os autores transmitem a 

idéia de que haviam ideais doutrinários orientando a Revolução, e que os 

governantes agiam de modo a efetivá-los, tendo por guia a democracia e o que, no 

seu entendimento, seria o melhor para o país. 

A exaltação aos Símbolos Nacionais também é trazida neste livro, 

ressaltando que eles são a Pátria, “pois, como todo símbolo, representam o que ela 

é e a dedicação e o amor dos seus filhos” (p.250). Neste sentido são considerados 

símbolos nacionais, a bandeira e o hino tidos como sagrados, as armas e o selo 

nacional. Cabe destacar aqui, que em 01.º de setembro de 1971 foi instituída a Lei 

n.º 5700/71 que dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, o 

que demonstra a importância atribuída a eles. 

Nesta obra há ainda uma ênfase à harmonia como base da sociedade, ao 

equilíbrio como principal tema econômico, à estabilidade, à conciliação de interesses 

políticos com vistas ao desenvolvimento brasileiro. 

Não se sabe se este livro era usado apenas pelos professores do CEP para 

o ensino da disciplina de EMC, ou se cada aluno também tinha uma obra para seus 

estudos. Nesse caso, o educando teria acesso a todos os conteúdos deste, podendo 

se informar dos conhecimentos indicados tanto para o 2.º grau como para o ensino 

superior. É ainda importante destacar que o livro, em um discurso que por vezes 

busca aparentar neutralidade, e em outras, demonstra adesão e apoio ao governo, 

traz informações e elementos que poderiam ser problematizados pelos professores, 

caso estes quisessem fazê-lo. Estes profissionais têm relativa autonomia, eles têm a 

possibilidade de questionar o seu ensino, pois “[...] a escola não é o lugar da rotina e 

da coação e o professor não é o agente de uma didática que lhe seria imposta de 

fora. (JULIA, 2001, p.33).  

O parecer n.º 94/71 destaca o que deveria ser ensinado na disciplina de 

EMC: quanto à Educação Moral, expõe que é sua função a “decantação do Instinto 
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Moral de um ser livre, à sua formação consciente e crítica, ao seu aperfeiçoamento, 

no convívio com os outros, através do crescimento humano progressivo da criança, 

do adolescente, até a vida adulta”, sendo o homem sujeito e objeto desta educação. 

A Educação Cívica tinha por base a formação para a democracia, tendo como 

fundamento a igualdade de homens, e como espírito, o amor fraterno. “Esta 

formação cívica não deverá ser abstrata e teórica. Mas deverá ter os pés na terra e 

enraizar-se na realidade”, comprometendo-se com a fase de desenvolvimento do 

país, trabalhando “na construção de uma Pátria engrandecida”. Considerando ainda 

que, “[...] a Pátria é a construção quotidiana de uma Nação, de uma fraternidade de 

homens fundamentalmente iguais, vivendo em concórdia e liberdade” (BRASIL, 

1971c). 

O discurso deste parecer segue a mesma linha das demais normas já 

comentadas, ressaltando a importância de integrar-se aos ideais do governo, 

incorporando-os como seus. Afirmando que, 

[...] se, de uma parte, os membros da Sociedade devem submeter-se à Lei 
e às normas que regem o Estado, pois somente esta articulação efetiva 
permitirá o desenvolvimento, a ordem e a harmonia, por outra parte é 
preciso afirmar-se claramente que a pessoa humana está acima do Estado 
e que este não tem outra razão de ser nem outra finalidade, senão a de pôr-
se a serviço da Pessoa, do Homem, de sua explicitação, de sua realização, 
de sua felicidade. (BRASIL, 1971c). 

 
É um discurso político, extremamente sutil e cativante, que conforme Orlandi 

(1983) visa a uma ação política com a função de produzir e conferir representações 

na sociedade. 

Com relação aos projetos criados e desenvolvidos no CEP para a disciplina 

de EMC, ao que parece, tinham a intenção de definir objetivos e métodos para o 

encaminhamento desta na instituição, determinando número de aulas, horas, formas 

avaliativas, conteúdos a serem ministrados, entre outros. Esses projetos faziam 

parte desta disciplina, não divergindo quanto aos princípios e valores difundidos na 

época. Até mesmo porque a Educação Moral e Cívica era considerada  

necessária e importante durante todo o processo de maturação do homem, 
pois que, dentro das bases que lhe são fixadas, torna o educando capaz de 
realizar-se como pessoa, formando-lhe o caráter; de integrar-se ao meio em 
que vive (lar, escola, comunidade, Pátria, mundo); de tornar-se participante 
responsável da sociedade. (BRASIL, 1970a). 

  

Neste cenário, os docentes eram agentes primordiais, pois em função de 

seu empenho e postura é que seria possível o cumprimento do ensino pretendido. 
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Por isso, o controle do que se ensinava nas escolas era comum. Segundo a 

professora M.A.73,  

a gente tentava discutir, mas não era fácil. Porque estava o livro ali, você 
tinha que seguir aquele livro. Havia um livro oficial de EMC, do Ministério da 
Educação e Cultura. Ali tinha o programa básico do ensino primário, médio 
e superior. O professor era obrigado a seguir o programa proposto neste 
livro. Você tinha que ter autorização do DOPS para dar aula de OSPB e 
EMC no 2.º grau. Os professores que desejavam dar aula de OSPB e EMC 
eram indicados pelo diretor da escola e por ele eram encaminhados ao 
DOPS, onde solicitavam autorização para lecionar essas duas disciplinas. A 
ficha deveria estar limpa, caso contrário, não havia aulas. (MARTINS, 1999, 
p.97). 

 

É importante ressaltar que mesmo que esta professora fosse favorável à 

ditadura civil-militar na época, quando foi entrevistada por uma pesquisadora há 

elementos que podem tê-la induzido para argumentar criticamente, tomando o 

regime militar e tudo o que se relacionava a ele como negativo. Até mesmo porque 

os movimentos de oposição ao governo faziam grande alarde quanto à negatividade 

das suas propostas e ações em especial nos últimos anos desse regime, e depois 

de seu término. Segundo Cordeiro (2009), os militares chamaram atenção para o 

fato de que ao serem derrotados, a esquerda se esforçou para vencer na batalha 

das letras, o que não conseguiu fazer no embate das armas. 

Com relação ao DOPS ou Departamento de Ordem Política e Social74, no 

período da ditadura civil-militar, cadastrava os professores, essa era uma forma de 

controlar suas ações, tentando conter ou evitar manifestações contrárias ao 

governo. Assim, se algum deles tivesse atitudes reprováveis de alguma forma, seria 

registrado em sua ficha. Os professores que lecionassem EMC e OSPB deveriam 

ser um exemplo de moral e boa conduta75: “o Estado soube se aproveitar do ensino 

da História, seja em suas modalidades de Estudos Sociais, OSPB ou de EMC, 

através do medo e da vigilância que impunha aos professores [...]” (MARTINS, 1999, 

p.97-98). 

Em 1983 e 1984, fazia-se um levantamento bimestral do aproveitamento 

escolar de todas as disciplinas no CEP, detectando os alunos que estavam abaixo 

da média necessária para aprovação que era 6,0. Neste, foi possível perceber que 

                                                 
73  A professora M.A. tinha formação em História (1972) e em Pedagogia (1980), ambas na UFPR. 

Ela lecionou em São José dos Pinhais (MARTINS, 1999). 
 
74  Esse departamento desempenhava a função de órgão policial, e foi criado para manter o controle 

do cidadão e vigiar as manifestações políticas durante a ditadura civil-militar. 
75    Nos documentos pesquisados, não foi encontrada referência a esta afirmação no CEP. 
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das várias turmas de 1.ª série de 1984, dos cursos profissionalizantes de 2.º grau 

dos três períodos de estudo (manhã, tarde e noite), poucas não tinham alunos 

abaixo da média na disciplina de EMC. No mesmo ano, constatou-se que muitos 

deles foram reprovados nesta disciplina, conforme quadro comparativo de retenções 

(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1984). Ou seja, os alunos eram avisados 

quanto a seu desempenho escolar para que pudessem buscar preencher as lacunas 

em sua aprendizagem. Ressalta-se que mesmo com o gradual declínio do regime 

militar, a disciplina de EMC no CEP continuou a ser avaliada rigidamente, 

reprovando os estudantes que não alcançassem o resultado mínimo pretendido, 

conforme as demais disciplinas. 

As ações desempenhadas em relação à disciplina de EMC no CEP remetem 

à cultura escolar desta instituição, que tem sua singularidade, e que procurou 

desenvolver suas práticas em função das normas estabelecidas e dos valores que a 

perpassam, e à sociedade daquele contexto. Os saberes e as reformas 

educacionais são parte de representações do que é a escola e de como esta deve 

proceder, sendo que suas práticas são elaboradas e efetivadas em relação à 

sociedade e à história. Assim, a cultura escolar deve ser concebida como original, 

como produto e como produtora da cultura social (VIDAL, 2004). 

De acordo com a documentação encontrada no CEP, a disciplina de EMC foi 

desenvolvida nesta instituição buscando atender ditames das leis, o que era 

esperado pelo governo militar. As práticas que direcionaram esta disciplina no 2.º 

grau demonstram isso, por meio dos conteúdos, número de aulas, métodos 

diferenciados e projetos. A EMC primou pela formação adequada dos estudantes 

por meio das suas condutas e procedimentos, de acordo com o contexto vivido. 

 

 

3.1 A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA NO COLÉGIO ESTADUAL 

DO PARANÁ NO 2.º GRAU – DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS (1970-1986) 

 

 

A EMC foi incluída como disciplina nas grades curriculares do CEP no 

colegial e posteriormente no 2.º grau a partir de 1970, ou seja, logo após a 

publicação da sua obrigatoriedade. Os conteúdos desenvolvidos, bem como os 

métodos utilizados para o seu ensino e a carga horária determinada para ela 
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corresponderam ao que foi traçado pelo governo para sua efetivação. Porém, as 

práticas que a compuseram, não foram exatamente as mesmas ao longo do tempo 

em que esteve presente no currículo deste colégio, até 1986. 

Em 1972, a EMC era tida como componente da Educação Geral, dentro do 

que chamavam de matéria de Estudos Sociais juntamente com Geografia, História e 

OSPB, com um total de noventa horas equivalentes a três créditos, da seguinte 

forma: 

 

MATÉRIA EDUCAÇÃO GERAL  
Disciplina  Crédito Horas 

Geografia I -II - III 3 90 
História I - II - III 3 90 
Ed. Moral e Cívica I - II - III 3 90 

Estudos 
Sociais 

OSPB I - II - III 3 90 
  Total 12 360 

QUADRO 11 – CURRÍCULO DE 2.º GRAU E A DISCIPLINA DE EMC EM 197276 
Fonte: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (1972b, p.5) 

 

Neste quadro é possível constatar que a EMC tinha uma carga horária 

equivalente às demais disciplinas, sendo atribuído a estas o mesmo grau de 

importância na formação dos alunos. Esta estrutura curricular compunha o Projeto 

de Implantação da Reforma de Ensino – Lei 5692 – no 2.º grau.  Todavia, este 

formato de currículo difere dos demais já tratados neste trabalho, pois na maioria 

dos projetos estabelecidos para a EMC no CEP, esta disciplina contava com dois 

créditos correspondentes a uma carga horária que variava entre sessenta e 

sessenta e oito horas. 

Essa diferença de horas/aula não era problema, visto que havia sido 

estipulado um mínimo: conforme a Portaria Federal n.º 565/71 e a Resolução 

Estadual n.º 5/70, no 2.º grau seria de ao menos uma série anual com carga horária 

semanal mínima de duas aulas. Fora essa diretriz cabia às instituições de ensino 

estabelecer aquilo que fosse mais adequado.  

                                                 
76  De acordo com este quadro, parece que as disciplinas eram divididas em três níveis, que poderia 

corresponder a 1.º, 2.º e 3.º série do 2.º grau, cada série contando com um crédito, ou seja, trinta 
horas. Mas, de acordo com outras fontes, sabe-se que a EMC foi ministrada em apenas uma 
série do 2.º grau, na 1.ª ou na 3.ª. Desta forma, estes níveis podem significar alguma divisão feita 
nas disciplinas para facilitar seus métodos de ensino. Contudo, não se pode afirmar o que 
realmente estas siglas I, II, III querem dizer. 
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No ano de 1974 foram encontrados dois currículos com diferença de 

estrutura e de carga horária com relação à EMC. No primeiro, a EMC perfazia um 

total de trinta horas que correspondiam a um crédito, sendo ministrada apenas na 3.ª 

série, divergindo das demais disciplinas (Geografia, História e OSPB) que 

dispunham de sessenta horas ou dois créditos. Os cursos que atendiam a este 

currículo eram Técnico em Secretariado, Desenhista de Estruturas, 

Laboratorista de Análises Clínicas, Desenhista de Instalações Hidráulicas, 

Assistente de Administração, Desenhista de Arquitetura. 

No segundo, a EMC aparecia como componente do artigo 7.º, se referindo à 

Lei n.º 5692/71, juntamente com Educação Artística, Educação Física, Programas de 

Saúde e Ensino Religioso. Neste currículo, a EMC também era ministrada somente 

na 3.ª série, porém se apresentava com sessenta e oito horas, correspondentes a 

dois créditos. Os cursos que dispunham dessa grade curricular eram Laboratorista 

de Análises Clínicas, Técnico em Prótese, Desenhista de Arquitetura, 

Desenhista de Estrutura, Desenhista de Instalações Hidráulicas, Técnico em 

Edificações, Assistente de Administração, Auxiliar de Escritório, Técnico em 

Secretariado77, Auxiliar de Processamento de Dados. É importante ressaltar que a 

fixação do número de horas em que seria ministrada a EMC em todos os níveis de 

ensino era de responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, desde que 

cumprissem o determinado por lei (BRASIL, 1971). Acredita-se que por essa razão 

tenha havido diferenciação na quantidade de horas nos currículos analisados 

referente à disciplina de EMC. Contudo, é curioso constatar que todos os cursos 

citados no primeiro currículo constam também no segundo. Desta forma, qual dos 

dois era utilizado, pois um mesmo curso não pode dispor de duas formas 

curriculares diferentes no mesmo ano letivo? Esta é uma pergunta muito 

interessante, porém não foi possível respondê-la pela indisponibilidade de fontes a 

esse respeito. 

De acordo com esses documentos, percebe-se que além de uma mudança 

curricular estrutural em função da Lei n.º 5692, houve também uma de carga horária, 

referente à disciplina de EMC. 

                                                 
77    Cursos grifados para destacar que eram os mesmos nos dois currículos. 
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Em 197778, a disciplina de EMC era ministrada na 1.ª e na 3.ª série com dois 

créditos em cada, salvo os cursos de Oficial de Farmácia e Auxiliar de Estatística 

que a tinham apenas na 1.ª série. Assim, durante o 2.º grau o aluno teria o 

equivalente a quatro créditos. A EMC possuía inclusive uma carga horária maior do 

que as disciplinas de História e Geografia, que eram ofertadas em apenas uma série 

do 2.º grau, com dois créditos. Isso demonstra a importância que o ensino de EMC 

dispunha no CEP. 

O ano de 1978, não diferiu muito de 1977, houve diferenças no número de 

aulas de EMC, acrescentando apenas o curso de Auxiliar de Procedimentos 

Clínicos79 aos outros dois acima discriminados, também com aulas de EMC apenas 

na 1.ª série; e o curso de Laboratorista de Análises Clínicas com aulas somente na 

3.ª série. Deste modo, é possível afirmar que nesses dois anos a disciplina de EMC 

teve uma ênfase na maioria dos cursos no 2.º grau em relação aos outros anos e às 

demais disciplinas com referência ao seu número de aulas, integrando duas séries 

do 2.º grau. Talvez, isso tenha ocorrido nessas datas pelo fato de que “tanto os 

“militares enquanto governo”, [...], como também frações, cada vez mais amplas, das 

classes dominantes recorrem à sociedade civil em busca de apoio” (GERMANO, 

2005, p.212). Nesse cenário, o aumento no número de aulas de EMC poderia ser 

uma estratégia com o intuito de auxiliar na aceitação do Estado por parte da 

população. Essa é uma hipótese porque não há orientação do Estado para esse 

aumento, ao menos não foi encontrado nada relativo a isso . 

Segundo Silva (2007, p.148), “o currículo atua ideologicamente para manter 

a crença de que a forma [...] de organização da sociedade é boa e desejável”. E “é 

através de um processo de invenção social que certos conhecimentos acabam 

fazendo parte do currículo e outros não”. Sabe-se que a disciplina de EMC foi 

introduzida nas escolas como uma forma de legitimação do governo, e as 

afirmações de Silva apenas confirmam que o currículo é um espaço de poder, e, 

portanto, a disciplina assim como seus conteúdos provêm de um discurso 

estritamente ideológico com fins idealizados. Logo, a preocupação governamental 

com a formação dos jovens do país, manifestada nos documentos, se dava em 

função de um objetivo maior que era o desenvolvimento e progresso da Nação. Vale 

                                                 
78    As grades horárias de 1975 e 1976 não foram encontradas. 
 
79    A razão da diferença na quantidade de aulas de EMC para esses três cursos não foi encontrada. 
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destacar que, embora seja possível perceber isso no caso da EMC, existiram outros 

elementos que fizeram parte deste processo, visto que a população, a escola, a 

sociedade de modo geral, aprovavam ou ao menos consideravam relevantes esse 

conteúdo na escola. 

De 1979 até 1986 a disposição curricular da disciplina de EMC permaneceu 

a mesma, mas seus conteúdos passaram a serem ministrados na 1.ª série do 2.º 

grau. 

A retirada desta disciplina das grades curriculares do CEP em 1987, 

anteriormente à Lei n.º 8663/93, que a extingue, pode ter decorrido do fim do regime 

militar e início da transição democrática, em 1985. Este dado corrobora com o 

conceito elaborado por Julia (2001) sobre a cultura escolar, visando romper com o 

que ele chama da grande inércia e se sensibilizar com as mudanças, ainda que 

irrisórias, que transformam o sistema interiormente. Pode-se afirmar, a partir das 

proposições deste autor, que a cultura escolar do CEP desenvolveu práticas para a 

transmissão de conhecimentos e incorporação de comportamentos que expressam 

as finalidades sociopolíticas da época e as tensões e conflitos sociais e internos à 

escola. 

A EMC integrou o currículo do CEP ocupando um lugar de importância igual 

ou até maior do que as demais disciplinas. Em 1981, ela tinha o mesmo número de 

aulas que Geografia, História, Biologia, Educação Artística, Programa de Saúde e 

Desenho. E este quadro teve uma certa constância em sua trajetória nesta 

instituição, em alguns momentos com quantidade de aulas equivalente, e em outros 

maior às das disciplinas citadas. 

O CEP instituiu a disciplina de EMC no 2.º grau de acordo com os decretos, 

pareceres, portarias e resoluções federais e estaduais destinados a proporcionar 

estrutura e corpo a ela. Durante o período em que esteve presente no currículo 

formal deste colégio (1970-1986) não houve diferenças significativas nas práticas 

desenvolvidas ao longo do tempo, foram identificadas mais semelhanças, 

permanências, que é um dado importante da cultura escolar. Essas permanências 

podem ser relacionadas à sociedade, aos valores reconhecidos neste contexto, pois 

esta disciplina também defendia os princípios da Doutrina de Segurança Nacional e 

Desenvolvimento, obtendo inclusive um caráter preventivo para evitar que os jovens 

incorporassem maneiras inadequadas de se portar. Para tanto, os conteúdos de 

EMC foram desenvolvidos com o intuito de formar estudantes com valores morais, e 
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com comportamentos cívicos, sendo a escola responsável por irradiar tais princípios, 

visto que, “os sistemas escolares nacionais tendem a identificar-se de modo sempre 

crescente, com as necessidades vitais e as aspirações das sociedades que os 

instituem” (ESG, 1975, p.184), o que explica as permanências identificadas no CEP. 

Assim, a cultura escolar desta instituição escolar vai ao encontro das 

ponderações de Viñao Frago, sendo passível de continuidades e persistências, 

emergindo com resistência a mudanças, como  

[...] un conjunto de teorías, principios o criterios, normas y prácticas 
sedimentadas a lo largo del tiempo en el seno de las instituciones 
educativas. Se trata de modos de pensar y actuar, mentalidades y hábitos, 
que proporcionam estractegias y pautas para organizar y llevar la clase, 
interactuar con los compañeros y con otros miembros de la comunidad 
educativa e integrarse en la vida cotidiana del centro docente. (1998, p.136). 

  

A EMC foi um exemplo de disciplina que se fez presente no currículo e no 

meio escolar sem uma ciência de referência. De acordo com os ideais 

governamentais, abordava conteúdos doutrinários, buscando transmitir e incorporar 

valores morais, cívicos e patrióticos nos jovens. Para tanto, foram instituídas leis e 

normas, que foram seguidas no CEP, visando à formação adequada dos educandos 

em função do contexto vivido. Configurando desta forma, a cultura escolar desta 

instituição, com ênfase nas permanências das ações projetadas e desenvolvidas 

nesta disciplina durante o tempo em que fez parte do seu currículo escolar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A disciplina de Educação Moral e Cívica foi instituída como obrigatória nas 

escolas brasileiras pelo Decreto-lei n.º 869/69, durante o regime civil-militar. Porém 

as discussões em torno da sua importância no meio escolar se deram ao longo do 

tempo, desde a Primeira República. 

Nos documentos analisados, pôde-se constatar que a EMC existia como 

prática educativa no Colégio Estadual do Paraná antes mesmo da determinação da 

sua obrigatoriedade. Esta instituição escolar acatou a legalidade introduzindo a EMC 

como disciplina escolar, desenvolvendo métodos e projetos para sua efetivação, 

com conteúdos e objetivos próprios, de forma mais específica e autônoma no 2.º 

grau, pois no 1.º seus conteúdos foram incorporados aos Estudos Sociais. 

As informações presentes nas fontes encontradas no CEP permitem afirmar 

que esta instituição não teve dificuldades em atender às especificações oriundas 

deste decreto, visto que as questões de ordem moral e cívica eram abordadas nela 

antes mesmo da determinação desta lei, sendo possível considerar que sua 

receptividade e implantação institucional tenha se dado sem maiores problemas. Até 

mesmo porque os conteúdos e projetos desenvolvidos na e para a disciplina de 

EMC demonstraram sua ligação com as determinações legais, visando possibilitar a 

seus alunos uma educação moral, religiosa, social, democrática, cívica e para o 

trabalho, de acordo com as concepções presentes nos documentos e nas 

normativas do Ministério da Educação, do Conselho Federal e do Conselho Estadual 

de Educação. Com o decreto, a EMC passou a fazer parte das grades curriculares 

desta instituição como disciplina a partir de 1970 e se fez presente até 1986, último 

ano em que aparece no currículo como autônoma. 

No entanto, de acordo com a Lei n.º 8663/93 esta disciplina deveria estar 

presente nos currículos escolares até este ano (1993), quando foi declarada sua 

extinção. Tal fato sugere que com o término da ditadura civil-militar a EMC vai 

perdendo força, não só no CEP como em nível nacional e no Estado do Paraná, pois 

a Comissão Nacional de Moral e Civismo foi extinta em 1986 e a Coordenação de 

Moral e Cívica do Paraná em 1987.  

Considerando que até 1985 havia a Coordenação específica de EMC no 

CEP, e que foram encontrados registros de 1983 que indicavam preocupação e 
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cuidado institucional com esta disciplina, em relação ao seu planejamento e à 

garantia de que não faltariam professores para ministrá-la, é provável que com o fim 

da ditadura a EMC tenha sido objeto de críticas, sendo relacionada especificamente 

a este regime, e por isso, tenha perdido legitimidade na escola, de forma 

relativamente rápida.  

Conforme abordado nesta dissertação, há autores como Cordeiro (2009) que 

atualmente questionam as produções acadêmicas a respeito da ditadura civil-militar, 

que marcaram por muito tempo uma negação da participação e adesão de grande 

parte da população e mesmo de entidades da sociedade civil organizada aos 

princípios e ideais do que ficou conhecido somente como ditadura militar, como se 

fossem somente os militares, os responsáveis por tudo que ocorreu no período, e 

como se estes governantes não tivessem contado – e estimulado –  essa adesão e 

até mesmo apoio, desde 1964. Essa participação da sociedade permaneceu 

relativamente forte e presente de forma mais explícita até a primeira metade dos 

anos de 1970 e entra em gradativo declínio a partir do fim do período conhecido 

como milagre econômico. Nestes estudos, o propósito não é negar a censura, a 

repressão e as estratégias autoritárias desenvolvidas durante a ditadura civil-militar, 

mas problematizar uma versão específica sobre este período, que omite parte dos 

envolvidos – ativos, coniventes ou omissos – e dicotomiza de forma simplificada, um 

contexto que foi mais complexo e que contou com a participação de diversos 

agentes sociais, e não somente de militares, em defesa da moral, do civismo, da 

pátria, e das diretrizes da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento.  

Dessa forma, a EMC, que existia como prática educativa antes mesmo de 

1964 (golpe) e de 1969 (Decreto-lei n.º 869), por ter sido muito estimulada, 

ressaltada e vinculada às proposições da Doutrina de Segurança Nacional e 

Desenvolvimento – mas também a valores correntes na sociedade brasileira de 

então – passou a ser compreendida como proposição da ditadura, e portanto, 

deveria também ser extinta, bem como todo o suporte que a envolvia. Neste caso, a 

Lei n.º 8663/93 parece ter sido um bom exemplo de legislação que apenas oficializa 

o que já vinha ocorrendo na prática. 

As ações praticadas em relação à disciplina de EMC no CEP demonstraram 

a importância dada a esse ensino, conforme o contexto social e político vivido na 

época, remetendo à cultura escolar desta instituição, que tem sua singularidade, e 

que procurou desenvolver suas práticas em função das normas estabelecidas e dos 



 124

valores que a perpassam, e à sociedade daquele momento. No CEP a EMC foi 

desenvolvida de acordo com o estabelecido em lei para sua efetivação e 

disseminação no meio escolar, como disciplina e prática educativa, tentando de 

certa forma envolver a comunidade com vistas ao progresso, à construção de um 

país melhor. Mesmo lembrando que as escolas e seus currículos foram elementos 

importantes da estratégia de fortalecimento da legitimidade dos ideais defendidos 

por meio da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, se não houvesse 

receptividade e adesão das comunidades que constituíam as instituições escolares 

naquele contexto, seria difícil que tivessem cumprido com o papel esperado pelos 

governantes.  

O CEP, sendo uma instituição de referência no Estado do Paraná e em 

Curitiba, provavelmente sofreu um acompanhamento mais cuidadoso e aproximado, 

mas as fontes encontradas trazem indícios de que a EMC era legitimamente 

desenvolvida e considerada importante na formação dos seus estudantes. 

Durante sua trajetória curricular dentro deste colégio de maneira formal, não 

houve diferenças significativas nas práticas desenvolvidas, sendo identificadas mais 

permanências. Estas podendo ser relacionadas à sociedade, aos valores 

reconhecidos e próprios da ditadura civil-militar.  

As interpretações e análises deste trabalho são baseadas nas informações 

contidas em fontes escritas, ressaltando que elas são fruto de embates internos, e 

não necessariamente era consenso o que foi produzido e registrado. Cabe ainda 

destacar que, pelo tipo de documentação trabalhada seria mais provável a 

constatação de permanências, que foi o que ocorreu, do que questionamentos ou 

mudanças. Ou ao menos, seria mais difícil encontrar registros sobre como e porque 

ocorreram algumas dessas mudanças. As fontes analisadas permitem mais detectar 

a orientação formal e o planejamento, trazendo indícios das práticas, de forma 

indireta, o que poderia ser melhor analisado por meio das fontes orais. 

Por motivos diversos não foi possível resgatar e analisar relatos orais dos 

professores do CEP. Onghero (2007) em sua pesquisa constatou por meio dos 

depoimentos de professores que ministraram a disciplina de EMC, que diferentes 

práticas foram desenvolvidas em sala de aula. O que pode ser revelador, “mesmo 

naquela época marcada pelo autoritarismo dos governos militares”, havendo “certa 

autonomia na atividade educacional” (p.131). Alguns relatos revelaram que o papel 

do professor seria apenar transmitir, repassar o conteúdo aos alunos, que já 
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estavam prontos. Outros revelaram que “as aulas de EMC eram momentos de 

diálogo, de discussão de ideias, de produção de conhecimentos, que adquiriam 

significado e influenciaram positivamente as atitudes posteriores daqueles alunos” 

(p.133). 

Assim, é possível afirmar que mesmo em um contexto de coerção e 

autoritarismo, considerando que boa parte da sociedade não os percebesse ou ao 

menos não identificava isso como um problema, os professores tinham certa 

autonomia, pois “[...] a escola não é o lugar da rotina e da coação e o professor não 

é o agente de uma didática que lhe seria imposta de fora. [...] ele sempre tem a 

possibilidade de questionar a natureza de seu ensino [...]” (JULIA, 2001, p.33). Por 

isso, o depoimento de professores teria importância na revelação das práticas de 

ensino.  

Desta forma, a ausência de fontes orais, especificamente do CEP, não 

permitiram, nesta dissertação, a compreensão de algumas dimensões da disciplina 

de EMC na instituição. As análises aqui realizadas e apresentadas provêm de 

documentos escritos, e os depoimentos mencionados foram originados de outras 

pesquisas, Martins (1999) e Onghero (2007), o que não lhes tira a validade para os 

propósitos do presente estudo.  

As fontes escritas trouxeram, como foi evidenciado, importantes elementos 

para a compreensão da implementação da EMC como disciplina no CEP, 

considerando-se portanto que o limite de acesso a determinadas fontes não impede 

o estudo dos temas e problemas históricos, apenas orientam possibilidades de 

problematização e de foco. Mas, este é o ofício do historiador, uma eterna busca por 

interpretações e reconstruções históricas. Conforme Aróstegui (2006, p. 413), “uma 

história é um conjunto de respostas a contínuos por quês”. 

Neste sentido, várias sugestões para novas investigações foram apontadas 

no decorrer deste trabalho, que podem ser estudadas sob pontos de vista e 

abordagens diferenciados. Fica assim o convite a pesquisadores que quiserem se 

aventurar neste sentido, ampliando as discussões provenientes da disciplina de 

EMC no CEP, e também em outras instituições de ensino.  
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ADVERTÊNCIA 
Informamos que os textos das normas deste sítio são digitados ou digitalizados, não sendo, portanto, "textos 
oficiais". São reproduções digitais de textos originais, publicados sem atualização ou consolidação, úteis apenas para 
pesquisa. 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 
DECReto-LEI Nº 869, de 12 DE SetemBrO De 1969 
Dispõe sôbre a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória, nas escolas 
de todos os 
graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País, e dá outras providências. 
OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA MILITAR, 
usando das 
atribuições que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12, de 31 te agosto de 1969, 
combinado com o § 1º do 
artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, 
decretam: 
Art. 1º É instituída, em caráter obrigatório, como disciplina e, também, como prática educativa, a 
Educação Moral e 
Cívica, nas estolas de todos os graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País. 
Art. 2º A Educação Moral e Cívica, apoiando-se nas tradições nacionais, tem como finalidade: 
a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito religioso, da dignidade da 
pessoa humana e 
do amor à liberdade com responsabilidade, sob a inspiração de Deus; 
b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valôres espirituais e éticos da nacionalidade; 
c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana; 
d) a culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes vultos de sua historia; 
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-
político-ecônomica do 
País; 
g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas com fundamento na moral, no 
patriotismo e na ação 
construtiva, visando ao bem comum; 
h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na comunidade. 
Parágrafo único. As bases filosóficas de que trata êste artigo, deverão motivar: 
a) a ação nas respectivas disciplinas, de todos os titulares do magistério nacional, público ou privado, 
tendo em vista a 
formação da consciência cívica do aluno; 
b) a prática educativa da moral é do civismo nos estabelecimentos de ensino, através de tôdas as 
atividades 
escolares, inclusive quanto ao desenvolvimento de hábitos democráticos, movimentos de juventude, 
estudos de 
problemas brasileiros, atos cívicos, promoções extra-classe e orientação dos pais. 
Art. 3º A Educação Moral e Cívica, com disciplina e prática, educativa, será ministrada com a 
apropriada adequação, em todos os graus e ramos de escolarização. 
§ 1º Nos estabelecimentos de grau médio, além da Educação Moral e Cívica, deverá ser ministrado 
curso curricular de 
"Organização Social e Política Brasileira." 
§ 2º No sistema de ensino superior, inclusive pós-graduado, a Educação Moral e Cívica será 
realizada, como 
complemento, sob a forma de Estudos de Problemas Brasileiros," sem prejuízo de outras atividade 
culturais visando ao 
mesmo objetivo. 
Art. 4º Os currículos e programas básicos, para os diferentes cursos e áreas de ensino, com as 
respectivas 
metodologias, serão elaborados pelo Conselho Federal de Educação, com a colaboração do órgão de 
que trata o artigo 
5º, e aprovados pelo Ministros da Educação e Cultura. 
Art. 5º É criada, no Ministério da Educação e Cultura, diretamente subordinada ao Ministro de 
Estado, a Comissão 
Nacional de Moral e Civismo (CNMC). 
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§ 1º A CNMC será integrada por nove membros, nomeados pelo Presidente da República, por seis 
anos, dentre 
pessoas delicadas à causa da Educação Moral e Cívica. 
§ 2º ApIica-se aos integrantes da CNMC o disposto nos §§ 2º, 3º, e 5º, do art. 8º da Lei nº 4.024, de 
20 de dezembro 
de 1961. 
Art. 6º Caberá, especialmente à CNMC: 
a) articular-se com as autoridades civis e militares, de todos os níveis de govêrno, para implantação e 
manutenção da 
doutrina de Educação Moral e Cívica, de acôrdo com os princípios estabelecidos no artigo 2º; 
b) colaborar com o Conselho Federal de Educação, na elaboração de currículos e programas de 
Educação Moral e 
Cívica; 
c) colaborar com as organizações sindicais de todos os graus, para o desenvolvimento e 
intensificação de suas 
atividades relacionadas com a Educação Moral e Cívica; 
d) influenciar e convocar a cooperação, para servir aos objetivos da Educação Moral e Cívica, das 
Instituições e dos 
órgãos formadores da opinião pública e de difusão cultural, inclusive jornais, revistas editôras, teatros, 
cinemas, estações 
de rádio e de televisão; das entidades esportivas e de recreação, das entidades de casses e dos 
órgãos profissionais; e 
das emprêsas gráficas e de publicidade; 
e) assessorar o Ministro de Estado na aprovação dos livros didáticos, sob o ponto de vista de moral e 
civismo, e 
colaborar com os demais órgãos do Ministério da Educação e Cultura, na execução das providências 
e iniciativas que se 
fizerem necessárias, dentro do espírito dêste Decreto-Iei. 
Parágrafo único. As demais atribuições da CNMC, bem como os recursos e meios necessários, em 
pessoal e material, 
serão objeto da regulamentação dêste Decreto-lei. 
Art. 7º A formação de professôres e orientadores da disciplina "Educação Moral e Cívica," far-se-á 
em nível 
universitário, e para o ensino primário, nos cursos normais. 
§ 1º Competirá ao Conselho Federal e aos Conselhos Estaduais de Educação, adotar as medidas 
necessárias à 
formação de que trata êste artigo. 
§ 2º Aos Centros Regionais de Pós-Graduação incumbirá o preparo de professôres dessa área, em 
cursos de 
mestrado. 
§ 3º Enquanto não houver, em número bastante, professôres e orientadores de Educação Moral e 
Cívica, a habilitação 
de candidatos será feita por meio de exame de suficiência, na forma da legislação em vigor. 
§ 4º No ensino primário, a disciplina "Educação Moral e Cívica" será ministrada pelos professôres, 
cumulativamente 
com as funções próprias. 
§ 5º O aproveitamento de professôres e orientadores na forma do § 3º, será feito sempre a título 
precário, devendo a 
respectiva remuneração subordinar-se, nos estabelecimentos oficiais de ensino, ao regime previsto 
no artigo 111 do 
Decreto-lei nº ?00, de 25 de fevereiro de 1967. 
§ 6º Até que o estabelecimento de ensino disponha de professor ou orientador, regularmente formado 
ou habilitado 
em exame de suficiência, o seu diretor avocará o ensino da Educação Moral e Cívica, a qual, sob 
nenhum pretexto, 
poderá deixar de ser ministrada na forma prevista. 
Art. 8º É criada a Cruz do Mérito da Educação Moral e Cívica a ser conferida pelo Ministro da 
Educação e Cultura, 
mediante proposta da CNMC, a personalidades que se salientarem, em esforços e em dedicação à 
causa da Educação 
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Moral e Cívica. 
Parágrafo único. A CNMC proporá ao Ministro da Educação e Cultura as instruções necessárias ao 
cumprimento do 
disposto neste artigo. 
Art. 9º A CNMC elaborará projeto de regulamentação do presente Decreto-lei, a ser encaminhada ao 
Presidente da 
República, por intermédio do Ministro da Educação e Cultura, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
a contar da data da 
publicação dêste Decreto-lei. 
Art. 10. Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Brasília, 12 de setembro de 1969; 148º da Independência e 81º da República. 
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRÜNEWALD 
Aurélio de Lyra Tavares 
Márcio de Souza e Mello 
Tarso Dutra 
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ADVERTÊNCIA 
Informamos que os textos das normas deste sítio são digitados ou digitalizados, não sendo, portanto, "textos 
oficiais". São reproduções digitais de textos originais, publicados sem atualização ou consolidação, úteis apenas para 
pesquisa. 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

DECRETO Nº 68.065, DE 14 DE JANEIRO DE 1971. 
Regulamenta o Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão da 
Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e 
modalidades 
dos sistemas de ensino no País, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da 
Constituição, e de 
conformidade com o artigo 9º do Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969, 
DECRETA: 
TÍTULO I 
Da Finalidade 
Art. 1º Este Regulamento estabelece normas para a aplicação do Decreto-lei nº 869, de 12 de 
setembro de 1969. 
TÍTULO II 
Da Educação Moral e Cívica como Disciplina e como Prática Educativa 
Art. 2º E instituída em todos os sistemas de ensino, em caráter obrigatório, como disciplina e, 
também, como prática 
educativa, a Educação Moral e Cívica, visando a formação do caráter do brasileiro e ao seu preparo 
para o perfeito 
exercício da cidadania democrática, com o fortalecimento dos valores morais da nacionalidade. 
Art. 3º A Educação Moral e Cívica apoiando-se nas tradições nacionais como finalidade: 
a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito religioso, da dignidade da 
pessoa humana e do 
amor à liberdade com responsabilidade, 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 sentimento de solidariedade humana; 
d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições 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 de deveres dos brasileiros e o reconhecimento da organização socio-
político econômica 
do País; 
g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas, com fundamento na moral, no 
patriotismo e na ação 
construtiva, visando ao bem comum; 
h) o culto da obediência à Lei da fidelidade ao trabalho e da integração na comunidade. 
Parágrafo Único. As bases filosóficas, de que trata este artigo, deverão motivar: 
a) a ação nas respectivas disciplinas, de todos os titulares do magistério nacional, público ou privado 
tendo em vista a 
formação da consciência cívica do aluno; 
b) a prática educativa da moral e do civismo nos estabelecimentos de ensino, através de todas as 
atividades escolares, 
inclusive quanto ao desenvolvimento de hábitos democráticos, movimentos de juventude, estudos de 
problemas 
brasileiros, atos cívicos, promoções extraclasse e orientação dos pais. 
Art. 4º A Educação Moral e Cívica como disciplina e como prática educativa, será ministrada em 
caráter obrigatório e 
com apropriada adequação em todos os graus e ramos de escolarização. 
§ 1º A adequação dos assuntos e métodos caberá ao diretor do estabelecimento e ao professor, 
considerando ambos, 
sobretudo, a personalidade do educando e a realidade brasileira. 
§ 2º Cada estabelecimento de ensino determinará em seu Regimento as normas e critérios de 
verificação de 
aproveitamento da disciplina Educação Moral e Cívica, tendo em vista a sua índole peculiar. 
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§ 3º A fixação do número de horas semanais destinadas à Educação Moral e Cívica cabe aos 
estabelecimentos de 
ensino. 
Art. 5º A fim de assegurar aos estabelecimentos de ensino o que dispõe a letra b do Art. 40 da Lei de 
Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional as disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política 
Brasileira podem não ser 
computadas para os efeitos dos limites máximos prescritos pelos artigos 45 e 46 da mesma Lei. 
Parágrafo único. O ensino da disciplina Organização Social e Política Brasileira nos estabelecimentos 
de ensino médio, 
deverá articular-se com a Educação Moral e Cívica e obedecer aos princípios estabelecidos no Art. 
3º. 
Art. 6º No ensino superior, inclusive nos cursos de pós-graduação a disciplina Educação Moral e 
Cívica será ministrada 
sob a forma de Estudos de Problemas Brasileiros, dentro das finalidades expostas no Art. 3º e sem 
prejuízo de outras 
atividades culturais visando ao mesmo objetivo. 
Art. 7º O Conselho Federal de Educação, com a colaboração da Comissão Nacional de Moral e 
Civismo, elaborará os 
currículos e programas básicos para diferentes cursos e áreas de ensino, com as respectivas 
metodologias e 
determinará a distribuição mínima pelas séries das atividades de Educação Moral e Cívica, levando 
em conta: 
a) a disciplina Educação Moral e Cívica deverá integrar o currículo de, ao menos, uma das séries de 
cada ciclo do ensino 
de grau médio e de uma série do curso primário; 
b) no educandário em que ¿Organização Social e Política Brasileira¿ não constar do currículo de 
acordo com a 
Indicação nº 1 do Conselho Federal de Educação ou com disposições análogas do Conselho 
Estadual competente, o 
seu conteúdo será ministrado obrigatoriamente como parte integrante da Educação Moral e Cívica na 
4º série do 1º ciclo 
e em uma das séries do 2º ciclo, sem substituir o que dispõe a alínea anterior; 
c) a Educação Moral e Cívica como prática educativa deverá ser ministrada, ao menos, nas séries 
dos cursos primários e 
médios não integrados, pela disciplina Educação Moral e Cívica ou Organização Social e Política 
Brasileira; 
d) a Educação Moral e Cívica deverá constituir preocupação geral da escola, merecendo o cuidado 
dos professores em 
geral e, especialmente, daqueles cujas áreas de ensino tenham com ela conexão, como: Religião, 
Filosofia, Português e 
Literatura, Geografia, Música, Educação Física e Desportos, Artes Plásticas, Artes Industriais, Teatro 
Escolar, Recreação 
e Jornalismo. 
Art. 8º Compete ao Serviço Regular de Inspeção, instituído de acordo com os artigos 14, 15 e 16 da 
Lei de Diretrizes e 
Bases, fiscalizar o cumprimento do Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969, nos 
estabelecimentos de ensino. 
TÍTULO III 
Da Comissão Nacional de Moral e Civismo 
CAPÍTULO I 
Estrutura e Atribuições 
Art. 9º A Comissão Nacional de Moral e Civismo (CNMC) é integrada por nove membros, brasileiros, 
nomeados pelo 
Presidente da República, por seis anos, dentre pessoas dedicadas à causa da educação Moral e 
Cívica, possuidores de 
ilibado caráter e valor cultural, e acordes com a orientação dos dispositivos do Decreto-lei nº 869, de 
12 de setembro de 
1969. 
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§ 1º De dois em dois anos, cessará o mandato de um terço dos membros da CNMC, permitida a 
recondução por uma só 
vez. Ao ser constituída a Comissão, um terço dos membros da CNMC terá mandato de apenas dois 
anos e um terço de 
quatro anos. 
§ 2º Em caso de vaga, a nomeação do substituto será para completar o prazo do mandato do 
substituto. 
§ 3º As funções de membro da CNMC são consideradas de relevante interesse nacional e o seu 
exercício tem prioridade 
sobre o de quaisquer cargos públicos de que os mesmos sejam titulares. Estes terão direito a 
transporte, quando 
convocados, e as diárias ou ¿jeton¿ de presença, a serem fixadas pelo Ministro da Educação e 
Cultura, durante o 
período das reuniões. 
§ 4º Para os efeitos do disposto no § 3º deste artigo, será considerado presente o membro da CNMC 
que, por 
determinação da Presidência ou deliberação do Plenário, deixar de comparecer às reuniões no 
interesse da referida 
Comissão. 
Art. 10. São atribuições da CNMC: 
a) implantar e manter a doutrina da Educação Moral e Cívica, de acordo com os princípios 
estabelecidos no Art. 3º, 
articulando-se para esse fim, com as autoridades civis e militares, de todos os níveis de governo; 
b) colaborar com o Conselho Federal de Educação na elaboração dos currículos e programas básicos 
de Educação 
Moral e Cívica; 
c) fixar medidas específicas no referente à Educação Moral e Cívica extra-escolar; 
d) estimular a realização de solenidade cívicas ou promove-las, sempre que necessário; 
e) colaborar com as organizações sindicais de todos os graus para desenvolver e intensificar as suas 
atividades 
relacionadas com a Educação Moral e Cívica; 
f) influenciar e convocar à cooperação, para servir aos objetivos da Educação Moral e Cívica as 
instituições e órgãos 
formadores da opinião pública e de difusão cultura, inclusive jornais, revistas, teatros, cinemas, 
estações de rádio e de 
televisão entidades esportivas, de recreação, de classe e de órgãos profissionais; 
g) assessorar o Ministro de Estado da Educação e Cultura na aprovação dos livros didáticos do 
ponto-de-vista de moral 
e civismo; 
h) colaborar com os demais órgãos do Ministério da Educação e Cultura na execução das 
providências e iniciativas que 
se fizerem necessárias para o cumprimento dêste Regulamento; 
i) articular-se com as autoridades responsáveis pela censura no âmbito federal e estadual, tendo em 
vista a influência da 
educação assistemática sobre a formação moral e cívica; 
j) promover o conhecimento do Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969 e deste Regulamento 
por meio de 
publicações e impressos, notícias e artigos em jornais, e revistas, rádio e televisão, e por palestras; 
l) sugerir providências para a publicação de livros, fascículos, impressos, cartazes ou cartazetes de 
difusão adequada 
das bases filosófico-democrático-constitucionais prescritas no Decreto-lei nº 869 de 12 de setembro 
de 1969, e neste 
Regulamento, bem como de trabalho de fundo moral e cívico; 
m) expedir, sob forma de resolução, instruções, pareceres e outros provimentos necessários ao 
perfeito cumprimento do 
Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969, e deste Regulamento. 
§ 1º Dependem de homologação do Ministro da Educação e Cultura dos pronunciamentos da CNMC 
previstos no 
Decreto-lei nº 869 de 12 de setembro de 1969, ou neste Regulamento. 
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§ 2º O Ministro da Educação e Cultura poderá devolver, para reexame, qualquer parecer ou decisão 
da CNMC que deva 
por ele homologado. 
CAPÍTULO II 
Organização 
Art. 11. A CNMC funcionará em caráter permanente para cumprimento das atribuições previstas no 
Art. 10 e será 
organizada em Presidência, com o respectivo Gabinete; vice-presidência; três Setores de 
¿Implantação e Manutenção 
da doutrina¿, de ¿Currículos e Programas Básicos¿ e de ¿Exame de Livros Didáticos¿; Secretaria-
Geral; e sete 
Serviços, de ¿Relações Públicas¿ de ¿Currículos e Programas Básicos¿, de ¿Exame de Livros 
Didáticos¿, de 
¿Assessoria e Jurisprudência¿, de ¿Documentação e Publicações¿, de ¿Administração¿ e de 
¿Comunicações¿. 
§ 1º Cada Setor terá um Dirigente, membro da CNMC, e um Secretário, servidor público. 
§ 2º Os Serviços de Relações Públicas de Currículos e Programas básicos e de Exame de Livros 
didáticos vincular-seão, 
sobretudo e respectivamente, aos Setores de Implantação e Manutenção da Doutrina Currículo e 
Programas Básicos 
e Exame de Livros Didáticos. 
Art. 12. A CNMC funcionará em sessões de Plenário e através das atividades permanentes da 
Presidência, dos Setores, 
da Secretaria Geral e dos Serviços, com a utilização de Subcomissões e Grupos de Trabalho para 
assuntos específicos. 
§ 1º As sessões normais constarão de calendário fixado pelo Presidente, com aprovação do Plenário, 
e as 
extraordinárias serão convocadas pelo Presidente para tratar de matéria urgente ou relevante. 
§ 2º No intervalo das sessões poderão funcionar Subcomissões, e os membros da CNMC, 
individualmente, poderão 
preparar pareceres indicações, relatórios e quaisquer outros trabalhos que lhes forem atribuídos. 
CAPÍTULO III 
Plenário 
Art. 13. Compete ao Plenário da CNMC: 
a) elaborar e alterar o Regimento Interno, submetendo o trabalho conseqüente à aprovação do 
Ministro da Educação e 
Cultura; 
b) discutir e deliberar sobre os assuntos da alçada da CNMC, inclusive dos que lhe sejam remetidos 
por autoridades 
competente para parecer, bem como sobre os assuntos resultantes de iniciativa relacionadas à 
Educação Moral e Cívica 
que visem à realização dos objetivos do Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969, e deste 
Regulamento; 
c) baixar normas para o funcionamento do Plenário, dos Setores, da Secretaria Geral e dos Serviços, 
bem como para a 
tramitação de processos; 
d) estudar os processos referentes às infrações das normas do Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro 
de 1969, deste 
Regulamento e dos documentos expedidos em conseqüência das suas determinações, comunicando 
ao Ministro da 
Educação e Cultura para as providências cabíveis; 
e) opinar nos processos referentes a currículos e programas básicos de Educação Moral e Cívica; 
f) organizar e submeter à aprovação do Ministro da Educação e Cultura as Instruções para exame de 
livros didáticos, do 
ponto-de-vista de moral e civismo, em cumprimento do disposto na letra e do Art. 6º do Decreto-lei nº 
869, de 12 de 
setembro de 1969, e na letra g do Art. 10 deste Regulamento. 
Art. 14. As sessões plenárias instalam-se com a presença de um terço dos membros da CNMC e 
passam a deliberar 
com a presença da maioria absoluta do colegiado. 
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§ 1º O membro da CNMC que não puder comparecer às sessões deverá comunicar o impedimento, 
com a devida 
antecedência. 
§ 2º O ¿quorum¿ será apurado, no início da sessão, pela assinatura dos membros da CNMC na folha 
do livro de 
presença. 
CAPÍTULO IV 
Setores 
Art. 15. Os Setores procederão ao estudo e preparo do expediente dos assuntos de sua 
responsabilidades, que lhes 
forem distribuídos pelo Presidente ou que decorrerem de suas iniciativas, utilizando-se do Serviço 
vinculado e solicitando 
a colaboração necessária da Secretária-Geral e dos Serviços subordinados. 
Parágrafo único. O expediente resultante será encaminhado ao Presidente. 
Art. 16. As medidas de execução externas, que se fizerem necessárias às atividades de cada Setor, 
serão submetidas 
previamente à aprovação da Presidência. 
CAPÍTULO V 
Subcomissões e Grupos de Trabalho 
Art. 17. As subcomissões e Grupos de Trabalho, designadas pela Presidência ou por decisão do 
Plenário, terão 
existência pelo tempo necessário ao cumprimento dos encargos que os motivaram. 
Parágrafo único. Podem ser: especiais, constituídos para fins específicos; externos, destinados a 
representar a 
Comissão Nacional de Moral e Civismo nos atos a que deva comparecer; e mistos, organizados com 
a participação de 
autoridades ou personalidades especialmente convocadas para matéria relevante. 
CAPÍTULO VI 
Presidente, Vice-Presidente e Dirigentes 
Art. 18. O Presidente é elemento de pronunciamento coletivo da CNMC, regulador dos seus 
trabalhos, fiscal do 
cumprimento das leis, deste Regulamento e do Regimento Interno e suprema autoridade em matéria 
administrativa. 
Art. 19. O Presidente da CNMC e os Dirigentes de Setor serão eleitos com mandato de um ano, em 
votação ostensiva e 
nominal, por maioria absoluta dos membros do colegiado, no primeiro escrutínio, e nos demais, por 
maioria dos 
presentes. 
§ 1º O membro da CNMC cujo mandato expirar permanecerá no exercício das funções até a posse 
daquele que tiver 
sido nomeado para sua vaga. Completada a renovação, pela posse, de um terço da CNMC, em cada 
biênio, far-se-á 
imediatamente a eleição referida neste artigo. 
§ 2º É vedada a recondução do membro da CNMC que haja exercido dois mandatos consecutivos. 
§ 3º O prazo do mandato dos atuais Presidente e Dirigentes de Setor considera-se iniciado na data 
em que foram 
realizadas as respectivas eleições. 
Art. 20. O Vice-Presidente, substituto eventual do Presidente, será o Dirigente do Setor de 
Implantação e Manutenção da 
Doutrina e será substituído, sucessivamente, pelos Dirigentes dos Setores de Currículos e Programas 
Básicos e de 
Exame de Livros Didáticos. 
Art. 21. Verificando-se a vacância da Presidência, o Vice-Presidente completará o mandato, 
elegendo-se novo Dirigente 
do Setor de Implantação e Manutenção da Doutrina. 
Art. 22. Compete ao Presidente: 
a) convocar e presidir as sessões plenárias, dirigindo as discussões pela concessão da palavra aos 
membros da CNMC, 
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coordenação dos debates, intervenção para todos os esclarecimentos julgados necessários, resumos 
periódicos da 
matéria discutida e manutenção dos rumos adequados dos trabalhos; 
b) determinar o não registro total ou parcial, de discurso ou aparte, pela taquigrafia ou em ata; 
c) promover e regular o funcionamento da CNMC, como responsável por sua administração, 
solicitando as providências 
e recursos necessários ao atendimento dos seus serviços; 
d) autorizar despesas e pagamentos; 
e) designar as Subcomissões e Grupos de Trabalho previstos no Art. 17 e distribuir trabalhos aos 
membros da CNMC 
nos termos do § 2º e do Art. 12; 
f) propor servidores para as funções de Chefia ou para o desempenho de encargos especiais; 
g) exercer, nas sessões plenárias o direito de voto e usar o de qualidade nos casos de empate; 
h) representar a Comissão, por si ou por delegação; 
i) delegar competência; 
j) outros encargos a serem definidos no Regimento Interno da CNMC. 
CAPÍTULO VII 
Secretário-Geral e Chefes de Serviço 
Art. 23. Cabe ao Secretário-Geral a direção administrativa de todos os Serviços da CNMC. 
Art. 24. O Secretário-Geral será nomeado em comissão pelo Presidente da República, dentre 
pessoas qualificadas para 
o cargo, mediante proposta do Presidente da CNMC ao Ministro da Educação e Cultura. 
Art. 25. Cada Serviço será dirigido por um chefe, designado pelo Presidente da CNMC. 
Art. 26. As atribuições do Secretário-Geral e dos Chefes de Serviços constarão do Regimento Interno 
da CNMC. 
CAPÍTULO VIII 
Representação nos Estados e Territórios 
Art. 27. A CNMC poderá ter em cada Estado ou Território um representante para encargos de 
natureza moral e cívica, 
gerais ou específicos. 
§ 1º A representação da CNMC deverá recair em pessoa de ilibado caráter, elevado conceito, 
pronunciado espírito cívico 
e capacidade de ação. 
§ 2º Os serviços de representante da CNMC serão considerados de relevante interesse nacional. 
CAPÍTULO IX 
Pessoal 
Art. 28. O Regimento Interno da CNMC disporá sobre a lotação de seu pessoal. 
Art. 29. A CNMC disporá de funcionários requisitados na forma da legislação em vigor e poderá 
admitir servidores 
regidos pela legislação trabalhista, para encargos específicos. 
CAPÍTULO X 
Recursos Financeiros 
Art. 30. Os recursos financeiros necessários ao funcionamento da CNMC serão consignados no 
Orçamento da União. 
TÍTULO IV 
Das Atividades Extraclasse 
Art. 31. Na prática educativa da Educação Moral e Cívica, em todos os estabelecimentos de ensino, 
deve ser estimulada 
a criação de instituições extraclasse, para atender às finalidades de natureza cultural, jurídica, 
disciplinar, comunitária, 
manualista, artística, assistêncial, de recreação, e outras, assemelhando, tanto quanto possível, a 
escola a uma 
sociedade democrática em miniatura. 
Parágrafo único. Os objetivos visados podem ser atingidos através das instituições seguintes, 
obedecida a seqüência de 
finalidades apresentadas neste artigo: biblioteca, jornal academia, centros diversos, ¿forum¿ de 
debates, núcleo 
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escoteiro, centro de formação de líderes comunitários, clube agrícola, oficinas, grêmio cênico-musical, 
banco, 
cooperativa, centro de saúde, grêmio esportivo, grêmio recreativo, associação de antigos alunos e 
outras. 
Art. 32. Nos estabelecimentos de qualquer nível de ensino, públicos e particulares, será estimulada a 
criação de Centro 
Cívico, o qual funcionará sob a assistência de um orientador, elemento docente designado pelo 
Diretor do 
estabelecimento, e com a diretoria eleita pelos alunos, destinado à centralização, no âmbito escolar, e 
à irradicação, na 
comunidade local, das atividades de Educação Moral e Cívica, e à cooperação na formação ou 
aperfeiçoamento do 
caráter do educando. 
§ 1º As chapas concorrentes às funções da diretoria deverão ser submetidas à aprovação prévia do 
diretor do 
estabelecimento. 
§ 2º Os Centros Cívicos deverão: 
a) considerar o civismo, nos três aspectos fundamentais: caráter, com base na moral, tendo fonte 
Deus nos termos do 
Preâmbulo da Constituição do Brasil; amor à Pátria e às suas tradições, com capacidade de renúncia; 
ação intensa e 
permanente em benefício do Brasil; 
b) projetar-se sobre as atividades de classe e extraclasse enumeradas no Art. 31 e seu parágrafo 
único; 
c) elaborar o Código de Honra do Aluno, nos níveis primário e médio, e o Código de Honra do 
Universitário, no nível 
superior. 
d) Empregar modernos processos didáticos de comunicação e explorar o desejo natural do educando 
de realizar novas 
experiências; 
§ 3º Serão membros dos Centros Cívicos, em caráter facultativo, alunos e professores do 
estabelecimento. 
§ 4º Nos estabelecimentos dos níveis primário e médio, o Centro será designado Cívico Escolar 
(CCE); nos de nível 
superior, Superior de Civismo (CSC). 
§ 5º Os Estados e Territórios da União, bem como o Distrito Federal, poderão organizar uma 
Coordenação de Educação 
Moral e Cívica (COMOCI), com a finalidade de promover, incentivar e orientar a prática educativa nos 
estabelecimentos 
de ensino dos três níveis, de sua responsabilidade, em todos os seus aspectos. As atividades da 
COMOCI na 
coordenação dos Centros Cívicos deverão inspirar-se nas prescrições do Art. 3º. 
Art. 33. A CNMC baixará diretrizes fixando as finalidades e encargos do CCE e CSC, bem como as 
prescrições 
necessárias ao seu funcionamento em todas as unidades da Federação. 
Art. 34. Em cada estabelecimento de ensino de grau primário e de grau médio existirá em círculo de 
Pais e Mestres, 
destinado a facilitar a participação da família nas atividades escolares, ao trato dos problemas 
educacionais comuns à 
escola e à família, ás pesquisas julgadas necessárias, bem como à interação nos objetivos visados. 
TÍTULO V 
Dos Professores e Orientadores 
Art. 35. A formação de professores e orientadores para a disciplina Educação Moral e Cívica far-se-á 
das seguintes 
maneiras: 
Em escolas normais, para o magistério primário; 
Em nível superior, para o magistério de ensino médio e superior e para a orientação dos três níveis 
de ensino. 
Art. 36. Nos termos do Art. 26 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, o Conselho Federal de 
Educação fixará o 
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currículo mínimo dos cursos de formação de professores de Educação Moral e Cívica para o ensino 
médio, cabendo ao 
mesmo Conselho ou ao Conselho Estadual competente fixá-lo para as escolas de formação de 
professores primários. 
Art. 37. Enquanto não houver, em número bastante, professores e orientadores de Educação Moral e 
Cívica, a 
habilitação de candidatos será feita por meio de exame de suficiência, na forma da legislação em 
vigor. 
Parágrafo único. Até que o estabelecimento de ensino disponha de professores ou orientador, 
diplomados ou habilitados 
em exame de suficiência, o seu Diretor avocará o ensino da Educação Moral e Cívica, podendo 
confiá-lo a professores 
titulados, na forma da lei, para o ensino de outras matérias e aos especializados em orientação 
educacional. 
Art. 38. Em cada estabelecimento de ensino haverá em orientador de Educação Moral e Cívica 
especialmente 
designado pelo Diretor para coordenar as iniciativas, oportunidades e medidas executivas 
relacionadas com a disciplina 
e a prática educativa correspondente, cabendo-lhe a assistência ao Centro Cívico, estabelecido no 
Art. 32. 
TÍTULO VI 
Disposições Gerais e Transitórias 
Art. 39. A Cruz do Mérito da Educação Moral e Cívica, criada pelo Artigo 8º do Decreto-lei nº 869, de 
12 de setembro de 
1969, será conferida pelo Ministro da Educação e Cultura, mediante proposta da CNMC, a 
personalidades que se 
salientarem em esforços e em dedicação à causa da Educação Moral e Cívica. 
§ 1º A CNMC proporá ao Ministro Educação e Cultura as instruções necessárias ao cumprimento do 
disposto neste 
artigo. 
§ 2º A partir da data da vigência deste Regulamento deixará de ser conferida a Cruz do Mérito em 
Educação Cívica, de 
que trata a Portaria nº 376, de 9 de dezembro de 1966, do Ministro da Educação e Cultura. 
Art. 40. Os órgãos técnicos e administrativos do Ministério da Educação e Cultura prestarão à CNMC 
a assistência que 
lhes for solicitada pelo Presidente ou em seu nome, pelo Secretário-Geral, de modo a ser assegurada 
a necessária 
articulação com a Comissão. 
Art. 41. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Brasília, 14 de janeiro de 1971; 150º da Independência e 83º da República. 
EMÍLIO G. MÉDICI 
Jarbas G. Passarinho 


