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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a implantação e o 

funcionamento dos Centros Cívicos Escolares (CCE) criados durante o período da 

ditadura militar. Esses órgãos funcionavam nas escolas de 1º e 2º Graus e 

contavam com um orientador de Educação Moral e Cívica (EMC) para dirigir as 

atividades de moral e civismo desenvolvidas pelas instituicões. Utilizou-se como 

fonte a legislação, a documentação escolar e relatos orais de sujeitos participantes 

(alunos e orientadores), no período de 1971 a 1986. Os procedimentos de análise 

foram embasados nas concepções teórico-metodológicas de Edward Palmer 

Thompson, Eric Hobsbawm e Carlo Ginzburg. Para a pesquisa documental, foram 

selecionadas algumas escolas públicas localizadas na região do Vale do Paraíba 

paulista que se destacaram como instituições de ensino no período. Do ponto de 

vista metodológico, consideraram-se as contribuições da pesquisa documental 

(análise de conteúdo, incidência temática, categorização analítica) e da História 

Oral. Resultados: as experiências relatadas e os registros expostos na 

documentação analisada revelaram que a organização e a participação nos CCEs 

foram marcantes para os sujeitos envolvidos no processo e que, de formas 

variadas, estudantes, professores, orientadores de EMC e diretores realizaram a 

experiência da relação com o regime militar.  

Palavras-chave: Regime Militar, Educação, Juventude, Centros Cívicos 

Escolares. 



ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation and operation of Civil Center 

School (CCE) created during the military dictatorship period. These institutions 

worked in the schools of first and second degrees and relied with a Moral and Civic 

Education (MCE) coordinator to direct the civic and moral activities developed by 

CCE institutions. The legislation, school documentation and participant subjects 

(students and coordinators) oral histories from the 1971 to 1986 period were used. 

The analyses procedures were based on theoretical-methodological Edward 

Palmer Thompson, Eric Hobsbawm and Carlo Ginsburg. Public schools 

documentaries in the Vale do Paraíba Paulista that stood out as educational 

institutions in the period mentioned were selected. Looking at the methodological 

point of view, it was considered the contributions of research documentary (content 

analysis, thematic incidence, analytical categorization) and Oral History. Results: 

The experiences and records exposed in the documentation reviewed revealed 

that the organization and participation in the CCE were striking for the subjects 

involved in the process and, of variously form, students, teachers, coordinators and 

directors of MCE performed the experiment of relationship with the military regime.  

Keywords: Military Regime, Education, Youth, Civic Center School. 
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INTRODUÇÃO 

Carlos Fico, em Reinventando o Otimismo, pesquisou o período militar a 

partir de um pensamento há muito difundido por poetas, cronistas e romancistas. 

A Nação brasileira estava fadada ao sucesso. Os militares reatualizaram esse 

discurso e criaram as estratégias necessárias para viabilizá-lo.  

Para alcançar esse intento, o governo buscou formas de influenciar o 

pensamento do povo brasileiro, adotando como foco principal as crianças e os 

jovens, visando o controle das mentes e corpos desses indivíduos. 

Dessa forma, a propaganda e a educação se mostraram ferramentas 

poderosas na construção do novo ideário nacional, com uma nova concepção de 

família e de cidadão. Na educação, por exemplo, órgãos normatizadores foram 

criados para que se conseguisse mais legitimação do poder, dentro e fora do 

âmbito escolar, e passou-se a conceber uma educação voltada para as tradições, 

moralizadora e cívica. 

Para implantar no país essa educação cívica e moralizadora, um dos 

dispositivos utilizados pelos militares foi a obrigatoriedade da Disciplina Educação 

Moral e Cívica (EMC), como disciplina e prática, em todos os âmbitos do ensino 

brasileiro, a partir do Decreto-Lei nº 869/69. Segundo Filgueiras (2006), a 

institucionalização da disciplina fazia parte de um projeto nacional que visava 

construir um ideário patriótico, a visão de uma nação forte, com valores da família, 

da moral, do civismo e ainda do anticomunismo, e desempenhava papel principal 

na educação das crianças e jovens. A autora lembra que esta mesma lei criou 

também a Comissão Nacional de Moral e Civismo (CNMC), que, juntamente com 

o Conselho Federal de Educação (CFE), foi responsável pela implantação, 

manutenção e fiscalização da doutrina de Educação Moral e Cívica em todo o 

território brasileiro.  

A partir dessa discussão, pretendíamos investigar a disciplina EMC, sua 

criação, conteúdos, motivos que levaram à sua obrigatoriedade e à sua influência 
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na formação dos sujeitos. Entretanto, durante análise da legislação nos 

deparamos com outro ponto que nos chamou a atenção por sua peculiaridade. 

A disciplina EMC, como já explicitado, foi instituída como obrigatória pelo 

Decreto-Lei nº 869/69; este, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto-Lei nº 

68.065/71, que dispunha sobre a EMC e sobre a constituição da CNMC. Este 

decreto demonstra a preocupação do governo com as horas em que os alunos 

passavam fora da escola e com os locais que estes frequentavam.  

A partir do decreto (68.065/71) foi estimulada a criação de instituições que 

promovessem atividades extraclasses, com o intuito de desenvolver uma nova 

perspectiva de nação, locais nos quais o jovem pudesse entender e adquirir os 

novos hábitos jurídicos, disciplinares, comunitários, manualistas, artísticos, 

assistenciais e de recreações. Daí a visão de que a escola deveria representar 

uma sociedade em miniatura, em todas as suas características.  

De acordo com o artigo 31 desta lei, estas instituições deveriam fazer parte 

integrante de todas as atividades que os jovens viessem a desenvolver. Seriam 

elas: bibliotecas, jornais, academias, centros diversos, fóruns de debates, núcleo 

escoteiro, centro cênico-musical, bancos, cooperativas, clubes agrícolas, centro de 

saúde, grêmio esportivo e recreativo, entre outros. 

Além dessas instituições, a lei ainda criou um órgão chamado Centro Cívico 

Escolar (CCE), que funcionaria em todos os estabelecimentos de ensino privado 

ou público. Estes deveriam auxiliar na formação e aperfeiçoamento do caráter do 

educando, bem como irradiar sua influência na comunidade local, tendo como 

base os preceitos da moral e do civismo.  

Nos níveis primário e médio seria denominado Centro Cívico Escolar (CCE) 

e, no superior, Centro Superior de Civismo (CSC). Os centros cívicos deveriam ser 

compostos por alunos e professores do estabelecimento de ensino, em caráter 

facultativo. 

Esse foi o assunto que nos chamou a atenção na legislação específica, 

pois, de acordo com a lei, este órgão deveria desempenhar papel determinante no 

projeto de organização da juventude brasileira, tendo como preceitos a moral e o 
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civismo. Os CCEs tinham como objetivo desenvolver nos sujeitos, já desde 

crianças, os hábitos e costumes que o governo vigente acreditava serem propícios 

para a nova fase da nação brasileira. 

Nesse sentido, as perguntas que, inicialmente, mobilizaram nosso interesse 

pela temática foram: como a escola foi concebida pelos militares e pela 

tecnocracia governamental? Como foi veiculada a nova ordem imposta pelo 

regime? Por que a obrigatoriedade da EMC e dos CCEs nas escolas?  

A primeira resposta que se pode formular diz respeito à finalidade da escola 

para a sociedade. Uma instituição que foi construída por meio de um processo que 

se formou ao longo do tempo, devido às rupturas e permanências da história e 

para atender às necessidades da sociedade moderna.  

Para Mannheim (1987), a escola e o conhecimento por ela difundido podem 

ser considerados como instrumento de manipulação e supressão da maioria em 

favor de uma pequena parte da sociedade. Para Hamilton (1992), seu surgimento 

e desenvolvimento pode ter sido impulsionado para favorecer um controle social 

que não era imposto, mas sim intrínseco a todo e qualquer processo pedagógico 

institucionalizado. E ainda, para Apple (1982), “as escolas não foram 

necessariamente construídas para aumentar ou preservar o capital cultural de 

classes ou comunidades, mas sim dos segmentos mais poderosos da população” 

(p.95). 

Petitat (1994) define a escola como sendo 

 

uma instância especializada na educação das novas gerações (cuja 
ação, às vezes, estende-se aos adultos), cuja criação se torna 
necessária assim que a sociedade atinge um nível de divisão do 
trabalho que implica a utilização da escrita, a existência do Estado e 
o surgimento de grandes grupos sociais, mais extensos do que os 
clãs familiares (p.200). 

 

Ou seja, a escola se faz necessária a partir do momento em que a 
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sociedade se tornou mais complexa e que suas necessidades deixaram de ser 

centradas em pequenos grupos e ou famílias e clãs. Entretanto, mesmo sendo 

necessária, se tornou uma instituição que apresenta diversas contradições ,e 

Petitat (1994) consegue abordá-las de forma bastante clara quando afirma 

 

a escola se apresenta de forma diversa do que é na realidade; se 
diz um sistema unificado e contínuo, sendo na verdade dividido em 
duas redes; destaca sua função de instruir, enquanto que a principal 
delas é selecionar; afirma difundir a cultura de todos, quando 
privilegia a da minoria dominante; explora as diferenças sociais para 
dividir os jovens, afirmando observar uma atitude de igualdade e 
justiça; disfarça as desigualdades de resultados apresentando-as 
como diferenças biológicas. Em segundo lugar, ela difunde uma 
ideologia única, mas em duas versões distintas e complementares, 
uma destinada aos futuros proletários e outra aos futuros lideres. 
Esta dupla doutrinação é concernente tanto aos métodos quanto 
aos conteúdos, sendo principalmente implícita. (p.24). 

 

De acordo com a afirmação de Petitat (1994), a escola seleciona, cria 

cultura e ou difunde uma cultura pré-estabelecida. Era dessa forma que atendia 

perfeitamente às necessidades do governo militar em seu projeto de 

transformação da cultura brasileira e na construção de uma nova concepção de 

Nação que o governo objetivava estimular nas crianças e jovens.  

Dessa forma, a escola desempenhava papel fundamental e duplo na 

sociedade: “forma não somente os indivíduos, mas também uma cultura que vem 

por sua vez penetrar, moldar e modificar a cultura da sociedade global” (Chervel, 

1990. p. 184). Logo, penetrar, moldar e modificar a cultura de uma sociedade 

também é uma das finalidades da escola. 

Para Chervel (1990), definir a escola e suas finalidades é algo 

extremamente complexo e um grande problema para a História, pois a escola está 

submetida aos objetivos da instrução e a educação em determinado tempo e 

lugar. 
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Pode-se globalmente supor que a sociedade, a família, a religião 
experimentaram, em determinada época da história, a necessidade 
de delegar certas tarefas educacionais a uma instituição 
especializada, que a escola e o colégio devem sua origem a essa 
demanda, que as grandes finalidades educacionais que emanam da 
sociedade global não deixaram de evoluir com as épocas e os 
séculos, e que os comanditários sociais da escola conduzem 
permanentemente os principais objetivos da instrução e da 
educação aos quais ela se encontra submetida (p. 187). 

 

Afirma ainda que as finalidades da escola vão 

 

desde a aprendizagem da leitura ou da ortografia até a formação 
humanista tradicional, passando pelas ciências, as artes, as 
técnicas. Finalidades mais sutis, de socialização do indivíduo no 
sentido amplo, da aprendizagem da disciplina social, da ordem, do 
silêncio, da higiene, da polidez, dos comportamentos decentes, etc. 
Sem negligenciar também a função de guarda, cujos efeitos sobre a 
organização do ensino (Chervel, 1990, p.188). 

 

Para esse autor, a escola apresenta objetivos e finalidades que se 

entrelaçam e se combinam e, nesse entrelace, se observa a oposição entre 

educação e instrução. À escola caberia a função educativa e somente uma parte 

dela seria obrigada a instruir. 

A instrução vinculada à escola estaria, ainda conforme Chervel (1990), 

integrada “ao esquema educacional que governa o sistema escolar” (p. 188). As 

disciplinas e os conteúdos disseminados pela escola constituem somente uma 

parte do que a escola ensina.  

A educação fornecida pela escola “é, à imagem das finalidades 

correspondentes, um conjunto complexo que não se reduz aos ensinamentos 

explícitos e programados” (p. 188). 

Trazendo essa discussão para o período militar, o que se pode supor é que 

a disciplina de EMC seria para os alunos a instrução, posto que tinha objetivos e 

finalidades determinadas por conteúdos programados por seu currículo.   
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Enquanto isso, ao CCE cabia a educação, o ensino que nada tem de 

explícito e programado, mas que estava diretamente ligado à formação moral e 

cívica dos indivíduos e que deveria influenciar também sua formação política. Por 

meio da disciplina, o aluno apreendia o conteúdo para depois vivenciá-lo nos 

CCEs. 

A formação dos indivíduos deveria ocorrer por meio dos conteúdos e 

métodos que o currículo da disciplina determinava, sendo que este era elaborado, 

implantado e supervisionado por órgãos vinculados ao governo vigente, 

configurando assim o caráter autoritário do regime militar. 

Nesse contexto, pretendemos analisar esse órgão, seu funcionamento, sua 

constituição, os preceitos ali desenvolvidos, sua influência na juventude brasileira 

e na sociedade, para que saibamos como se desenvolviam aspectos da política 

educacional militar e a interpretação que os agentes escolares tinham delas. Outro 

ponto a ser discutido nesse trabalho diz respeito às práticas que se fizeram 

presentes nesses centros, pois, segundo Thompson (1998), não existe uma 

adequação mecânica entre o que a lei determina e o que a realidade objetiva 

apresenta.  

Ao se proceder a uma busca de estudos relacionados ao assunto do 

presente trabalho, constatou-se uma ausência temática. Nesse sentido, julgamos 

importante refletir acerca da institucionalização desse órgão, que tinha como 

premissa desenvolver nas crianças e jovens um pensamento voltado para a moral 

e o civismo, que segundo a lei deveria ser diretamente ligado a escola e à EMC.  

A pesquisa se justifica por conta da peculiaridade desse órgão, além de a 

legislação que regulamenta seu funcionamento deixar clara a importância 

creditada aos CCEs e ao papel por eles desempenhado. Acrescenta-se ainda o 

fato de que esses centros realmente existiram, as escolas se mobilizaram para 

criá-los, por isso a necessidade de estudá-los. 

Assim, a referida pesquisa buscou responder as seguintes 

problematizações: o que eram os Centros Cívicos Escolares? Qual sua 

importância? Por que criar esses centros? Quem eram os orientadores 
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responsáveis por estes centros? O que se tratava em suas reuniões? Qual era a 

expectativa dos alunos, professores e comunidade em relação a esses centros? 

Quais eram, segundo professores e alunos, as práticas mais recorrentes e 

relevantes no que se refere à consolidação dos CCE? Como tais práticas 

influenciavam ou não a atuação moral e cívica dos sujeitos envolvidos? 

Sendo assim, a presente pesquisa analisa o histórico da implantação 

desses centros, sua criação, seu funcionamento, os profissionais e os alunos que 

ali atuavam. Apresenta como objetivos a localização e o mapeamento de fontes 

documentais primárias relacionadas à institucionalização dos CCEs no Vale do 

Paraíba paulista, bem como as práticas desenvolvidas pelos sujeitos que 

integraram esse órgão nas escolas dessa região.  

As hipóteses levantadas na presente pesquisa dizem respeito às seguintes 

considerações: a) o governo militar tornou obrigatório o ensino de EMC para 

construir e incutir nos indivíduos, desde a mais tenra idade escolar, a formação 

para a moral e o civismo. A disciplina era o mecanismo utilizado para a construção 

de um pensamento e comportamento de aceitação e passividade em relação à 

situação política e social da época; b) os CCEs eram também um desses 

mecanismos, e se tornam presentes para ressaltar o que era ensinado pela 

disciplina, acreditamos, porém, que mesmo sendo este um órgão criado para esta 

finalidade, acaba por se desenvolver independente e paralelamente à EMC como 

disciplina escolar; c) os CCEs foram criados para obstaculizar o Movimento 

Estudantil (ME) secundarista. 

Procedimentos Metodológicos 

Uma das dificuldades da pesquisa histórica é a seleção de fontes 

apropriadas e compatíveis com o alcance dos objetivos propostos em uma 

investigação científica. No presente trabalho, priorizamos fontes documentais 

(escritas e orais) para a melhor compreensão do objeto em questão. Para a 

realização da pesquisa, foi selecionada a Região do Vale do Paraíba paulista, 

especificamente instituições escolares vinculadas à rede pública estadual, 

localizadas em três polos geográficos constituídos por cidades-chave no eixo Rio-
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São Paulo. São eles: Guaratinguetá-Lorena; Taubaté-Pindamonhangaba-

Caçapava e São José dos Campos-Jacareí. Para a seleção das instituições, foram 

utilizados os critérios de tradição das escolas e inserção cultural na região. 

Segundo Gonçalves (2003), algumas cidades do Vale experimentavam, nas 

décadas de 1950 e 1960, nova expansão e redefinição de seus territórios. As ruas 

mudavam, a presença de automóveis tornava-se significativa, as indústrias se 

estabeleciam, aumentava a preocupação com a educação e a cultura. Tais 

mudanças foram, aos poucos, incorporadas pelas cidades, e seu passado 

tradicional passou a coexistir com os eventos da modernidade. 

A modernização trouxe crescimento às cidades. Na cidade de Taubaté, por 

exemplo, ocasionou problemas sociais de grande relevância, veiculados pela 

imprensa local, em particular pelo diário A Tribuna. Temas como delinquência 

social, pobreza, divisão social, abandono de crianças, mortalidade infantil, etc., 

problemas que passaram a preocupar as elites políticas e intelectuais da cidade. 

Diferentes forças sociais, dentre elas a Igreja Católica, não mediram esforços para 

intervir no processo. O campo de educação transformou-se em espaço 

privilegiado da ação política e cultural daquelas forças. 

 

O rural e o urbano estavam em constante comunicação e 
entrosamento e foi essa relação que fez com que a cidade de 
Taubaté passasse da fase rural para a urbana. “O urbano, aqui, não 
está em oposição radical ao rural. Ao contrário. Entre tais 
dimensões e realidades existe um diálogo permanente. Uma 
dialética produtiva. Uma interdependência” (Gonçalves, 2003, p.10).  

 

Outro ponto que mereceu atenção foi que algumas cidades do Vale do 

Paraíba apresentam características conservadoras, a exemplo de Taubaté e 

Guaratinguetá, que, até hoje, mantém intactos elementos da tradição católica e 

rural. No caso de Taubaté, a cidade tentava se adequar aos novos tempos e à 

modernidade e ao mesmo tempo se mostrava profundamente ligada às tradições, 

aos costumes familiares e católicos, o que Gonçalves (2003) denominou 



9 

“modernidade conservadora”.  

A coleta de dados se desenvolveu nos arquivos de algumas escolas 

previamente selecionadas nos polos geográficos definidos pela pesquisa. 

Segundo alguns historiadores, este é um ambiente que apresenta grande 

variedade de fontes mas enfrenta inúmeros problemas, dentre eles a dificuldade 

de localização, o descuido e o descarte dos documentos. Para Neto (2010):  

 

[...] as possibilidades de pesquisa são várias, as limitações são 
equivalentes, dadas a pouca documentação disponível nas 
instituições escolares e as dificuldades para localizá-la. Como 
lembra Vidal chamando a atenção para a escassez de fontes e o 
descuido com a memória documental das escolas, a preservação de 
fontes como exercícios, cadernos, provas, diários e cartazes 
ampliaria as possibilidades de investigação (Neto, 2010, p. 148). 

 

Na presente pesquisa, o problema não foi outro senão o descarte do 

material, pois quatorze escolas foram visitadas e apenas quatro delas puderam 

fornecer dados que contribuíram significativamente para os objetivos propostos 

pelo trabalho.  

O levantamento da legislação exigiu do pesquisador uma leitura crítica, no 

sentido de selecionar os documentos que pudessem atender aos objetivos da 

pesquisa. Muitos documentos encontrados forneceram indagações que não 

faziam parte do campo da pesquisa, mas que se configuraram como uma 

importante fonte histórica. 

 

[...] a fase inicial de busca e seleção da legislação trata-se, antes de 
tudo, de um trabalho de garimpagem que tanto pode levar à 
resposta de uma questão já colocada, como pode, pela sua 
interpretação, colocar outras indagações ao pesquisador (Miguel, 
2006, p. 2). 
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Na intenção de responder aos questionamentos desse trabalho, adotou-se 

também como fonte, em contraposição à legislação, os documentos produzidos 

pelos e para os CCEs,. tendo em vista que a análise baseada somente em leis e 

normas oficiais se mostrou insuficiente quando realizada sem a devida 

contextualização e contraposição com a prática. Sendo assim, o contraponto se 

mostrou eficaz e necessário, pois permitiu constatar um alcance dos órgãos 

oficiais na realidade objetiva dos fatos. 

 

Para o estudo da História da Educação importa recorrer à legislação 
enquanto a expressão oficial de leis e normas que lhe são 
específicas sem, no entanto, deixarmos de considerá-la em sua 
relação com as demais leis e no contexto social mais amplo. A 
consulta aos relatórios dos Inspetores de Ensino, sejam eles 
paroquiais ou inspetores gerais, possibilita a verificação do modo 
como tais leis encontraram viabilidade na realidade, bem como as 
impossibilidades de sua aplicação, ou ainda, as contradições entre a 
expressão legal das intenções do Estado e a vivência das leis nas 
condições impostas pela realidade (Miguel, 2006, p. 5). 

 

Além da legislação relativa aos CCEs, a pesquisa analisou outras fontes 

documentais produzidas no interior das instituições e a partir das práticas de 

determinados sujeitos escolares. São elas: atas de reuniões, nas quais se 

constatou as práticas eleitorais que aconteciam anualmente e as práticas 

desenvolvidas no dia a dia dos centros, Código de Honra dos Alunos e Livro-

Caixa. 

Segundo Pimentel (2001), o levantamento das fontes pode também ser 

entendido como uma seleção, pois não são todos os documentos encontrados que 

serão analisados; é preciso realizar uma delimitação. O pesquisador deve saber 

qual material tem condições de responder aos seus questionamentos. Tendo isso 

em vista, alguns outros documentos foram localizados mas preferiu-se dar ênfase 

aos dados diretamente ligados à prática dos CCEs. 

Os documentos encontrados foram catalogados de acordo com sua 

tipologia, assunto, origem. O que poderia ser considerada a próxima etapa para a 
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pesquisa foi a organização sistemática das fontes, segundo Pimentel (2001),  

 

Organizar o material significa processar a leitura segundo critérios 
da análise de conteúdo, comportando algumas técnicas, tais como 
fichamento, levantamento quantitativo e qualitativo de termos e 
assuntos recorrentes, criação de códigos para facilitar o controle e 
manuseio ( p. 184).  

 

Segundo Giovanni (1998), fazer pesquisa com fontes documentais envolve 

um processo sistemático de análise; é necessária uma seleção por meio de 

critérios bem específicos e claramente definidos. Ressalta ainda a importância em 

identificar e descrever a forma e a estrutura lógica do texto do documento, 

sugerindo que o procedimento seja realizado por meio de palavras e frases. 

Giovanni diz ainda que o pesquisador que trabalha com fontes documentais 

deve estar atento aos temas e ideias recorrentes ou ausentes no corpo do texto do 

documento, o que pode ser entendido como categorias de análise. Para a 

presente pesquisa, optou-se pelas ideias recorrentes ao longo da documentação e 

foram selecionadas as seguintes categorias: Pátria, Família, Saúde e Disciplina. 

A categoria Família dará conta das atividades que envolvem não somente 

os familiares dos indivíduos (comemorações do Dia das Mães e dos Pais, 

palestras voltadas para os pais ou comunidade, atividades que envolvam a família 

do aluno e ou comunidade). 

As Práticas Cívicas deverão ser explicitadas levando-se em conta as 

votações em eleições, apuração e posse dos CCEs, elaboração de Código de 

Honra, hasteamento de bandeira, comemorações a partir de datas cívicas, etc. 

A Disciplina será abordada como modo de conduta esperado dos alunos 

integrantes dos CCEs, sendo que sua atuação, em muitos momentos, tende a ser 

considerada como exemplo para os outros alunos da escola. 

Para a discussão de alguns desses itens, procurou-se dividir as atas 

encontradas pela origem e localização do documento, tendo em vista que o CCE 
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de cada escola, apesar de seguir aos desígnios da lei, apresentava características 

próprias da comunidade escolar onde estava inserido.  

Trabalhar com esse tipo de fonte, segundo alguns historiadores, é de fato 

muito interessante, pois possibilita ao pesquisador entrar em contato com o 

testemunho de pessoas do passado, seus medos, receios e ansiedades. Adquire-

se familiaridade com o sujeito como se escrevesse a história da sua vida, o 

personagem ganha corpo e forma. “Essa é a vida da pesquisa: dura, cansativa, 

longa, mas gratificante, acima de tudo”. (Bacellar, 2005, p. 24) 

O conjunto das fontes escritas foi analisado como um dado do passado, 

com valor de testemunho, uma montagem consciente ou inconsciente da nossa 

história, de uma época, de uma sociedade. Segundo Le Goff (2003), o que o 

historiador faz é escolher, do documento, a informação que lhe é pertinente em 

um momento e lugar. Para esse autor, o documento e algo que fica, que 

apresenta um testemunho, um ensinamento que deve ser desmistificado.  

Para Bacellar (2005), o documento deve ser analisado em contexto com a 

realidade da época em que foi produzido, considerando os sujeitos que o 

produziram. Sendo assim, ao proceder à análise das fontes documentais, tomou-

se o cuidado de buscar informações quanto à sua procedência, quem as redigiu e 

em que circunstâncias foram criadas.  

De acordo com Le Goff (2003), todo documento é ao mesmo tempo 

verdadeiro e falso. Tendo em vista esse pressuposto, cotejamos as fontes escritas 

com alguns relatos orais. Segundo Tourtier-Bonazzi (2000), a exploração 

inteligente do testemunho oral pressupõe que ele tenha sido escolhido 

sistematicamente quanto à seleção dos entrevistados e ao roteiro das entrevistas. 

As experiências vividas pelos integrantes dos CCEs foram importantes para 

a condução da pesquisa, pois demonstraram as perspectivas dos sujeitos em 

relação à legislação pertinente, ao conjunto normativo relacionado aos centros e à 

documentação produzida nas escolas. Discorrendo sobre a relevância dos relatos 

orais na investigação histórica, afirma Alberti:  
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Uma das principais riquezas da História oral está em permitir o 
estudo das formas como pessoas ou grupos efetuaram e 
elaboraram experiências, incluindo situações de aprendizado e 
decisões estratégicas. Em linhas gerais, essa combinação significa 
o seguinte: entender como pessoas e grupos experimentam o 
passado torna possível questionar interpretações generalizantes de 
determinados acontecimentos e conjunturas (Alberti, 2005. p. 165). 

 

Alberti (2005) destaca, ainda, que esse tipo de análise revoluciona a 

História e alerta aos perigos em tomar informações coletadas como uma revelação 

do real e representações da História. Destaca ainda que os relatos respondem 

apenas a determinadas questões e não são solução para todos os 

questionamentos da pesquisa. Por isso a importância em considerá-los como 

contraponto às fontes documentais. 

Descrição das fontes primárias 

As fontes escritas e orais foram organizadas da seguinte forma: 

Fontes Escritas 

a) Documentação oficial: 

 Decreto-Lei 68.065 de 14 de janeiro de 1971 

 Diretrizes da CNMC de 31 de dezembro de 1973 

 Resolução SE nº 242 de 17 de abril de 1976 

 Resolução SE nº 07 de 23 de janeiro de 1978 

 Resolução SE nº 84 de 31 de julho de 1978 

O Decreto-Lei de nº 68.065/71 regulamentou o Decreto-Lei de nº 869/69, e 

dispôs sobre a obrigatoriedade da EMC como disciplina e prática educacional em 

todas as escolas doe todos os graus e modalidades do sistema de ensino do país; 

além disso, foi o Decreto que criou os CCEs. 

As Diretrizes baixadas pela CNMC em 1973 tinham como finalidade orientar 

e organizar o funcionamento dos CCEs dos estabelecimentos de ensino de todo o 
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país. No referido documento, localizamos informações quanto a finalidades, ideias 

básicas, objetivos, medidas de execução e organização dos CCEs. 

A Resolução SE nº 242/76 dispunha sobre a criação e funcionamento dos 

CCEs, de todos os níveis de ensino, públicos e particulares no Estado de São 

Paulo, e a Resolução nº 07/78 da mesma Secretaria dispunha sobre a função do 

Orientador de EMC nas escolas estaduais da rede de ensino de São Paulo. Na 

Resolução foi possível localizar informações quanto às atribuições do referido 

profissional. E, por fim, a Resolução SE nº 84/78 dispunha sobre o modelo de 

Regimento Interno (RI) dos CCEs do Estado de São Paulo. 

b) Documentação escolar: 

 Atas de reuniões das escolas: EEPSG Arnolfo Azevedo, de Lorena, 

EEPG Dr. Alfredo Pujol, de Pindamonhangaba e EEPG Coronel 

Carlos Porto, de Jacareí. 

 Código de Honra do Aluno da EEPG Coronel Carlos Porto 

 Livro-Caixa do CCE EEPG Coronel Carlos Porto  

Nas atas de reuniões dos CCEs foram levantadas informações quanto a 

funcionamento, integrantes, orientadores, eleições e cerimônias de posse, bem 

como as práticas presentes nos referidos centros. Outra contribuição da referida 

fonte diz respeito ao levantamento dos sujeitos a serem entrevistados para a 

presente pesquisa. O Código de Honra permitiu estabelecer as problematizações 

que faziam parte do ideário jovem e suas concepções de moral. Por fim, o Livro-

Caixa, que registrou informações dos anos de 1971 a 1977 dos fundos 

arrecadados pelos centros cívicos, bem como seus gastos. 

Fontes Orais 

Foram selecionados para as entrevistas cinco ex-integrantes que atuaram 

em CCE na região do Vale do Paraíba paulista, entre os anos de 1971 a 1986. 

Desse conjunto, dois sujeitos atuaram no período entre 1971 a 1973 (referidos no 

corpo do texto como Aluno A e Aluna B). Os demais, entre os anos de 1976 a 

1984, considerados em três blocos: 1976-1978 (Aluna C); 1980 (Aluno D) e 1982-
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1984 (Aluno E). 

Para a escolha dos sujeitos, foram consideradas as diferentes unidades de 

ensino localizadas em quatro municípios do Vale do Paraíba paulista. Além disso, 

os critérios da referida organização foram pautados levando em consideração o 

processo histórico, no sentido de demarcar permanências e mudanças nos 

diferentes ciclos de existência dos CCEs.  

Além dos sujeitos acima arrolados, foi entrevistado um Orientador de EMC 

que atuou no ano de 1984 numa das escolas selecionadas pela pesquisa. De 

início, a intenção era entrevistar uma quantidade mais significativa de sujeitos no 

âmbito da orientação de moral e civismo. A documentação permitiu um 

mapeamento dessa função nas escolas. No entanto, no percurso da pesquisa, 

foram contatados outros quatro Orientadores de EMC que não se dispuseram a 

participar como sujeitos da pesquisa. 

Os Referenciais Teóricos e os Procedimentos de Análise 

Tendo em vista o objetivo do presente trabalho, procurou-se desenvolver a 

pesquisa a partir dos referenciais teóricos de E.P. Thompson, Eric Hobsbawm, 

Carlo Ginzburg. Desses referenciais, foram extraídos para análise, 

respectivamente, as categorias de experiência, tradição inventada e paradigma 

indiciário (sinais, vestígios). 

De acordo com Thompson (1998), o costume é o que sobrevive, é um 

vocabulário de discurso, de legitimação, de experiência. É o que hoje chamamos 

de cultura, que se constitui não por generalizações universais, mas por meio de 

uma arena de elementos conflitivos. A experiência, segundo esse autor, é a forma 

de recuperação dos homens enquanto sujeitos históricos. 

As contribuições de Ginzburg (1989) dizem respeito às propostas analíticas 

e metodológicas por ele desenvolvidas: o Paradigma Indiciário. Segundo esse 

autor, o historiador é como um médico que descobre a doença do seu paciente 

por meio de indícios, de sinais, de uma investigação, e a História é uma ciência 

investigativa. As pistas, os indícios e os sinais podem nos auxiliar no entendimento 

de qualquer estrutura social. 
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Hobsbawm (1997) defende a ideia segundo a qual muitas tradições que nos 

parecem antigas são recentes, quando não são inventadas. Estas têm por objetivo 

inculcar valores e normas de comportamentos por meio de repetições, evocando 

um passado histórico. As tradições inventadas normalmente são imutáveis, fixas e 

de natureza ritual e simbólica. Os militares, ao assumir o poder, adotaram um 

plano de modificação da cultura nacional por meio de muitos dispositivos, 

repressivos ou não, passando a ser constituintes dos novos costumes a serem 

implantados. 

O conceito de cultura de Thompson (1998) pareceu pertinente na análise, 

pois auxilia no entendimento de uma realidade complexa do funcionamento dos 

CCEs ou de qualquer outra instituição na qual os indivíduos se mostram como 

sujeitos ativos. 

 

[...] uma cultura é também um conjunto de diferentes recursos, em 
que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o 
subordinado, a aldeia e a metrópole; é uma arena de elementos 
conflitivos, que somente sob uma pressão imperiosa – por exemplo, 
o nacionalismo, a consciência de classe ou a ortodoxia religiosa 
predominante – assume a forma de um “sistema”. E na verdade o 
próprio termo “cultura”, com sua invocação confortável de um 
consenso, pode distrair nossa atenção das contradições sociais e 
culturais, das fraturas e oposições existentes dentro do conjunto 
(Thompson, 1998, p. 17). 

 

Esses elementos conflitivos surgem da distância entre o que é imposto e a 

realidade, ou seja, as modificações que buscamos propor na cultura de uma 

sociedade podem, muitas vezes, ocorrer de forma diversa daquela planejada. Não 

é somente por uma imposição que os costumes e os hábitos de uma nação se 

modificam: os indivíduos possuem certa vontade própria advinda de suas 

experiências anteriores, as quais são incorporadas ou não a seu cotidiano, o que 

Thompson chama de cultura costumeira. 
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[...] uma cultura costumeira que não está sujeita, em seu 
funcionamento cotidiano, ao domínio ideológico dos governantes. A 
hegemonia suprema da gentry pode definir os limites dentro dos 
quais a cultura plebeia tem liberdade para atura e crescer; mas 
como essa hegemonia é laica, e não religiosa ou mágica, pouco 
pode fazer para determinar o caráter dessa cultura plebeia 
(Thompson, 1998, p. 19). 

 

Os rituais cívicos ocorriam por imposição de uma política repressiva, 

autoritária e legitimadora, que tinha como objetivo modificar a visão tanto de país 

quanto do governo, porém não sabemos até que ponto isso era absorvido no 

cotidiano dos indivíduos, pois:  

 

[...] a lei pode estabelecer os limites tolerados pelos governantes; 
porém, na Inglaterra do século XVIII, ela não penetra nos lares 
rurais, não aparece nas preces das viúvas, não decora as paredes 
com ícones, nem dá forma à perspectiva de vida de cada um 
(Thompson, 1998, p. 19). 

 

A declaração de Thompson parece pertinente ao se falar dos CCEs, tendo 

em vista que a lei determinava um modo de comportamento para o jovem 

brasileiro, mas o modo como este se comportava dentro e fora da escola podia ser 

o inverso daquilo que lhe era imposto, sendo mais propriamente uma 

representação de suas experiências advindas de costumes e hábitos 

anteriormente constituídos. 

As experiências vividas pelos sujeitos, ainda citando Thompson (1998), são 

de extrema importância, pois é a partir delas que se pode estabelecer a relação 

entre teoria e empiria. Analisar essa relação nos permite entender o que ocorre 

nos meios sociais, políticos e culturais de um determinado tempo histórico. 

 

[...] deixar vir à tona sujeitos com suas experiências demarcadas 
pela especificidade de circunstancias que o real impõe, parece-nos 
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um bom pressuposto de analise histórica, que fertiliza o caminho a 
seguir na pesquisa (Gonçalves, 2003, p. 3).  

 

O processo histórico, por sua vez, ocorre por meio desse conflito entre a 

cultura costumeira e a inovação. Os sujeitos e suas experiências nos mostram o 

que a realidade lhes impõe. A experiência, diz Thompson (1981), é a forma de 

recuperação dos homens enquanto sujeitos históricos. São expressões de 

situações e relações antagônicas: os indivíduos associam suas experiências à sua 

consciência e à sua cultura e determinam seu modo de agir em uma determinada 

situação. 

Segundo Thompson, a experiência pode ser entendida como 

 

Uma categoria que, por mais imperfeita que seja, é indispensável ao 
historiador, já que compreende a resposta mental e emocional, seja 
de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos 
interrelacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de 
acontecimento (Thompson, 1981, p. 15). 

 

A experiência não pode ser confundida com o senso comum, nem com uma 

análise superficial contaminada por uma determinada ideologia.  

 

[...] pelo contrário, considero tal suposição como uma ilusão muito 
característica dos intelectuais, que supõem que os comuns mortais 
são estúpidos. Em minha opinião, a verdade é mais nuançada: a 
experiência é válida e efetiva, mas dentro de determinados limites: o 
agricultor “conhece” suas estações, o marinheiro “conhece” os seus 
mares, mas ambos permanecem mistificados em relação à 
monarquia e à cosmologia (Thompson, 1981, p. 16). 

 

A experiência ocorre de forma espontânea no ser social, por meio de 

análise das situações, tendo em vista que os sujeitos são inteligentes e não 
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podem ser concebidos se não for por seus conceitos e expectativas 

organizadoras. Assim, o ser social não se reproduz sem o pensamento. 

 

O que queremos dizer é que ocorrem mudanças no ser social que 
dão origem à experiência modificada; e essa experiência é 
determinante, no sentido de que exerce pressões sobre a 
consciência social existente, propõe novas questões e proporciona 
grande parte do material sobre o qual se desenvolvem os exercícios 
intelectuais mais elaborados (Thompson, 1981, p. 16). 

 

Analisou-se a legislação referente aos CCEs por essa ótica, pois ela 

demonstra o interesse dos militares em construir novos costumes, uma nova 

cultura baseada nas práticas de moral e civismo. Em contrapartida, os relatos 

orais demonstraram que os sujeitos se ajustavam ao que lhes era ordenado de 

maneira parcial, muitas vezes enfrentando um conflito entre a cultura costumeira e 

as inovações impostas.  

Suas experiências, sua rebeldia, suas inovações, suas análises, suas 

expectativas e a forma como estas se mostram presentes em seu comportamento 

enquanto sujeitos ativos nos CCEs foram de extrema importância para nossa 

pesquisa, pois permitiram conhecer na prática se a legislação foi incorporada ou 

não. 

Outra abordagem adotada na pesquisa diz respeito às contribuições 

analíticas e metodológicas de um pensador que fez a crítica à historiografia de 

recorte quantitativo que, segundo ele, não conseguiu explicar o que estava na 

essência do cotidiano. Para compreendê-lo, o autor criou um método: o 

Paradigma Indiciário.  

Para Ginzburg (1989), todo historiador é como um médico que utiliza os 

quadros nosográficos para analisar o mal de cada doente. E, como o da medicina, 

o conhecimento histórico é indireto, indiciário e conjetural.  

O referido método modelou profundamente as ciências humanas, pois até 
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seu surgimento a maioria dos trabalhos realizados nesse campo de conhecimento 

se pautava em análises quantitativas que não davam conta de entender a 

complexidade das transformações sociais. Esse método de pesquisa revoluciona 

essa área, tendo em vista que os pormenores, os indícios e os sinais podem 

revelar fenômenos profundos e de grande importância. 

 

O que caracteriza esse saber é a capacidade de, a partir de dados 
aparentemente negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa 
não experimentável diretamente. (Ginzburg, 1989, p. 152) 

 

De acordo com Ginzburg, o paradigma indiciário tem como origem a 

intenção de controle social, mas tem o poder de ir além: pode dissolver as névoas 

da ideologia e pode auxiliar no entendimento de qualquer estrutura social, partindo 

de sinais e indícios. De acordo com esse autor, é importante atentar aos diálogos 

implícitos, verificar o que o texto, a legislação, a foto ou um relato oral 

implicitamente têm a dizer, verificar as conexões existentes entre as fontes 

isoladas. Esta é a ideia principal do paradigma indiciário.  

 

O mesmo paradigma indiciário usado para elaborar formas de 
controle social sempre mais sutis e minuciosas pode se converter 
num instrumento para dissolver as névoas da ideologia que, cada 
vez mais, obscurecem uma estrutura social como a do capitalismo 
maduro. Se as pretensões de conhecimento sistemático mostram-se 
cada vez mais como veleidades, nem por isso a ideia de totalidade 
deve ser abandonada. Pelo contrário: a existência de uma profunda 
conexão que explica os fenômenos superficiais é reforçada no 
próprio momento em que se afirma que um conhecimento direto de 
tal conexão não é possível. Se a realidade é opaca, existem zonas 
privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la.”. 
(Ginzburg, 1989, p. 177).  

 

Por meio das pistas, dos indícios, dos sinais que ocorriam no interior dos 

CCEs, foram detectadas algumas das peculiaridades desses órgãos. Pretendeu-
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se entender o verdadeiro alcance das práticas ali desenvolvidas. A legislação, os 

relatos orais e a documentação escolar foram analisados na tentativa de buscar os 

detalhes e, assim, confirmar que “alguém passou por lá”. 

Seguiu-se a metodologia que Ginzburg sugere e buscou-se compreender 

as fontes documentais por e para eles produzidas como: 

 

[...] imensa página branca onde as pessoas que procuramos 
deixaram escrito não só seus movimentos e seus passos, mas 
também seus pensamentos secretos, as esperanças e angústia que 
as agitavam (Ginzburg, 1989, p. 170). 

 

Como afirmado anteriormente, o governo militar não poupou esforços no 

sentido de fazer valer seu projeto político e social no país: utilizou-se da educação 

como forma de controle e de legitimação e difundiu um pensamento que implicava 

um determinado tipo de moral e civismo. 

Outra categoria analítica utilizada pela pesquisa foi a de “tradição 

inventada” de Hobsbawm (1997). Este autor declara que muitas tradições que nos 

parecem antigas muitas vezes são recentes ou inventadas.  

A tradição inventada pode ser definida como: 

 

Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; 
tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos 
valores e normas de comportamento através da repetição, o que 
implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao 
passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer 
continuidade com um passado histórico apropriado (Hobsbawm, 
1997, p. 9). 

 

Segundo o autor, as tradições inventadas são situações novas que se 

baseiam em situações anteriores ou simplesmente passam a ser praticadas de 
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forma obrigatória e repetitivas. Caracterizam-se por permitir uma continuidade 

artificial com o passado histórico, são invariáveis, permeadas de funções 

simbólicas e de rituais. Hobsbawm acredita ser importante ressaltar a diferença 

entre tradição e costume. 

 

A “tradição” nesse sentido deve ser nitidamente diferenciada do 
“costume”, vigente nas sociedades ditas “tradicionais”. O objetivo e 
a característica das “tradições”, inclusive as inventadas, é a 
invariabilidade. O passado real ou forjado a que elas se referem 
impõe práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a 
repetição. O “costume”, nas sociedades tradicionais, tem a dupla 
função de motor e volante. Não impede as inovações e pode mudar 
até certo ponto, embora evidentemente seja tolhido pela exigência 
de que deve parecer compatível ou idêntico ao precedente 
(Hobsbawm, 1997, p.10). 

 

Logo, durante a ditadura militar, o governo adotou tradições inventadas, 

tendo em vista que os indivíduos deveriam praticar o civismo dentro e fora das 

escolas e era incutido na mente dos jovens e crianças o culto aos heróis e aos 

símbolos nacionais. Os militares inventaram tradições, para mudar os hábitos e os 

costumes dos indivíduos, e comemorações cívicas, que tinham como premissa 

criar e estabelecer uma nova visão de pátria, de nação, adotar uma nova tradição. 

Algumas convenções e rotinas sociais podem ser confundidas com as 

tradições inventadas. As sociedades modernas apresentam um grau elevado de 

complexidade e precisam modificar, inventar e instituir novos hábitos imutáveis, 

fixos. A diferença entre elas é que essas mudanças ocorrem para atender às 

necessidades dos indivíduos, apresentam justificativas técnicas e não possuem 

função simbólica, sendo assim, o oposto das tradições inventadas. 

 

Tais redes de convenção e rotina não são “tradições inventadas”, 
pois suas funções e, portanto, suas justificativas são técnicas, não 
ideológicas (em termos marxistas, dizem respeito à infraestrutura, 
não à superestrutura). As redes são criadas para facilitar operações 
práticas imediatamente definíveis e poder ser prontamente 
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modificadas ou abandonadas de acordo com as transformações das 
necessidades práticas, permitindo sempre que existam a inércia, 
que qualquer costume adquire com o tempo, e a resistências às 
inovações por parte das pessoas que adotaram o costume 
(Hobsbawm, 1997, p. 11). 

 

As tradições inventadas tendem a aparecer quando as mudanças na 

sociedade ocorrem de maneira muito rápida e as motivações para as tradições 

antigas são incompatíveis ou simplesmente quando deixam de existir. Dessa 

forma, durante a ditadura militar criou-se toda uma linguagem simbólica 

defendendo a tradição, a moral, o civismo e a família. O cidadão bem educado e 

preparado para servir o país deveria aprender a amar sua nação, o que era 

ensinado nas escolas por meio da Disciplina Educação Moral e Cívica, com o 

auxílio dos Centros Cívicos Escolares, lugares nos quais os indivíduos tinham a 

oportunidade de aprender e praticar as tradições inventadas pelos militares. 

Os Capítulos 

A presente dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro, são 

abordadas as concepções de civismo que foram divulgadas no Brasil, tendo como 

base três momentos específicos do período republicano: os primeiros anos do 

regime, a Era Vargas e a Ditadura Militar, esse último objeto da presente 

pesquisa.  

No segundo capítulo procurou-se discutir alguns aspectos da legislação 

educacional produzida durante o período militar, especialmente a Lei que 

regulamentou o ensino de 1º e 2º graus. Além disso, foram objetos de análise 

alguns dos principais órgãos normatizadores, dentre eles o CFE e a CNMC.  

Por fim, o terceiro capítulo apresentou e analisou, a partir de fontes escritas 

e orais, o funcionamento e as práticas características dos CCEs. Foram 

examinadas as motivações que levaram à implantação dos centros nas escolas 

brasileiras. Além disso, foi considerado no estudo o Guia de Civismo, 

notadamente a questão da juventude brasileira e suas relações com o objeto 

central da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

A dinâmica reinvenção da tradição 

Terra adorada 
Entre outras mil 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo 
És mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

(Hino Nacional) 

 

Neste capítulo, são abordadas as concepções de civismo que foram 

disseminadas no Brasil, tendo como base três momentos específicos do período 

republicano: os primeiros anos do regime, a Era Vargas e a Ditadura Militar, este 

último objeto da presente pesquisa. Consideramos para a análise os três períodos 

em questão, pois significaram, na história republicana, momentos fortes na 

definição de políticas de difusão de modelos específicos de formação moral e 

cívica dos cidadãos brasileiros. 

O civismo instaurado na ditadura foi utilizado de forma a evocar tradições 

que, muitas vezes, não faziam parte do ideário nacional, o que nos remete à 

concepção de tradição inventada, categoria analítica desenvolvida por Hobsbawm 

(1984). 

Em um segundo momento, são apresentados aspectos da política 

educacional empreendida pelos militares e sobre a constituição da Educação 

Moral e Cívica, tornada obrigatória como disciplina e prática educativa em todos 

os níveis de ensino do país e seus programas curriculares, determinados pelo 



25 

Conselho Federal de Educação (CFE) e pela Comissão Nacional de Moral e 

Civismo (CNMC). 

Abordar os elementos acima arrolados, inserindo-os no conjunto das 

políticas de educação consolidadas no Brasil durante a ditadura militar, pode 

auxiliar o exame mais apurado da organização dos CCEs e a compreensão das 

relações existentes entre essas políticas e as práticas efetivadas no interior das 

instituições escolares. 

1. Os primeiros tempos republicanos: civismo religioso X 

civismo laico 

O civismo é um dos temas que, até os dias atuais, mobiliza pesquisadores 

e políticas públicas. Vieira (2008) analisou a história dos prefácios nos impressos 

escolares produzidos em três períodos distintos da história brasileira: a República 

Velha, a Era Vargas e a Ditadura Militar. O autor buscou identificar e analisar as 

representações e valores, por meio dos elementos históricos externos aos livros, 

que demonstravam os objetivos sociais e políticos dos governos em questão. 

Para esse autor, é possível encontrar traços de diversas representações 

(democracia, cristianismo, positivismo) que “reivindicaram para si a primazia na 

escolarização de temas como pátria, nação e cidadania” (Vieira, 2008, p. 3), ao 

longo da história do civismo nacional. 

No final do período monárquico, já era possível encontrar traços de uma 

preocupação com a formação cívica dos cidadãos: 

 

Para a sociedade imperial era necessário escrever uma história do 
Brasil que ressaltasse a importância da Nação, de forma que o 
papel do Brasil e sua singularidade, com um país unificado e forte, 
fosse o diferencial entre as outras nações e entre a América Latina 
(Abreu, 2008 p. 24). 

 

Durante a Monarquia, a visão de uma nação grande, unida e voltada para o 
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desenvolvimento e que se destaca em relação às outras da América Latina estava 

se formando. A intenção era a de criar uma “Nação”, e, para tanto, era preciso 

“Ordenar, Civilizar e Instruir” o povo brasileiro. (Abreu, 2008, p.25). 

Era preciso, antes de qualquer coisa, “colocar um fim nas lutas que 

dilaceravam a nação, preservar a unidade territorial, o monopólio da terra e da 

violência” (Abreu, 2008, p. 25). Segundo a autora, o governo monárquico, com seu 

projeto de nação, publicou leis que tinham como premissa o desenvolvimento do 

civismo e a criação de um sentimento de cidadania nos indivíduos. 

Segundo Vieira (2008), o civismo e a formação do cidadão brasileiro 

sempre estiveram relacionados à moral em articulação com questões de natureza 

religiosa, particularmente da religião católica. No período monárquico, por 

exemplo, o que se observa é uma forte influência religiosa na formação moral dos 

indivíduos. 

 

A presença da instrução moral – baseada em preceitos religiosos e 
controlada pela igreja católica – nas escolas brasileiras durante o II 
Império, explica-se por esse caminho, Inverte-se, ou, ao menos, 
complementam-se, assim, as análises sobre o ensino religioso no 
Brasil. Não é, ou não é apenas, a força da igreja católica que 
justifica a durabilidade da moral cristã no ensino brasileiro, mas sua 
própria funcionalidade como mecanismo de poder do Estado (Vieira, 
2008, p. 45). 

 

A Igreja Católica tinha grande capacidade de introduzir princípios de 

autoridade; logo, a associação entre religião e civismo se faz presente em 

diversos estudos que adotam a ideia de que a referida instituição, em certos 

momentos, era indispensável para o Estado. 

Em determinados períodos, as políticas de Estado consideraram a 

articulação entre formação religiosa e educação para o civismo, procedimento 

que, em muitos casos, desdobrou-se em práticas e pensamentos conservadores e 

autoritários. De outro lado, por meio de programas curriculares, os professores 

receberam, segundo Abreu (2008), “a formação da Pátria por meio de um discurso 
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pronto, dado em suas mãos pelo Estado, de forma fiscalizadora e vigilante” (p.27). 

Vieira (2008), ao citar um discurso de Olavo Bilac na Escola Normal de São 

Paulo no ano de 1917, destaca que as palavras reforçavam a ideia da relação 

entre educação cívica e religião, afirmando ser o ato de ensinar um verdadeiro 

ritual à religião cívica. 

Com essa afirmação, o que se pode concluir é que a influência religiosa 

continuou presente na formação moral e cívica dos indivíduos. Porém, várias 

mudanças são perceptíveis e devem ser levadas em conta. Segundo Bittencourt 

(1990), 

 

Para os educadores das primeiras décadas republicanas, coube a 
invenção de “tradições nacionais” que não correspondiam 
exatamente às do período anterior, sob a monarquia. Umas das 
tradições novas que deveria compor o imaginário do brasileiro era a 
do “sentimento republicano” do povo, e que teria se manifestado 
desde o período colonial. A monarquia deveria ser entendida com 
anomalia que se fez necessária apenas temporária e circunstancial 
na “história nacional” (p. 178). 

 

As reformas educacionais ocorridas no final do período monárquico e início 

do período republicano demonstravam a forte intenção do Estado em diminuir a 

influência da Igreja Católica na formação moral e cívica dos cidadãos. 

 

A instrução Moral é, inclusive, anterior à Instrução/Educação Cívica. 
Foi instituída em 1854 pela reforma Couto Ferraz, com a finalidade 
de instruir e acompanhar o desenvolvimento moral dos alunos 
matriculados no ensino primário. De acordo com Rosa Maria 
Cavalcante (CAVALCANTI, 1989: 136), ao final de cada ano letivo, 
além das notas, os professores deveriam entregar um mapa sobre a 
conduta social e aplicação da moralidade por parte dos indivíduos. 
A referida lei esboçava ainda outros dois pilares que com a 
república, seriam transformados em instrução moral e cívica: as 
festas nacionais e o estudo da história e da geografia. A reforma 
educacional do primeiro governo republicano, Reforma Benjamim 
Constant (Decreto 981 de 1890), incluiu no currículo a Instrução 
Moral e Cívica como prática educativa (Vieira, 2008, 45). 



28 

 

De certo modo houve, no surgimento do regime republicano, um 

rompimento entre Igreja e Estado, e a moral religiosa passou a ser, em certos 

aspectos, uma moral laica: “A instrução Moral e Cívica era, ou pretendia ser, antes 

de tudo a instrução nos valores constitucionais e nos deveres cívicos que balizam 

o Estado nacional moderno” (Vieira, 2008, 46). 

Segundo Souza (1998), após a proclamação da República a escola surgiu 

como a representante da luz, do avanço do conhecimento em detrimento da 

ignorância. Passou a ser entendida como instrumento de luta contra a monarquia 

e pela consolidação do regime republicano. 

A educação visava a formação do homem moderno. Os indivíduos 

necessitavam de um conhecimento baseado nas ciências e na educação moral e 

cívica, além de uma preparação para o trabalho. “A escola era o local por 

excelência que possibilitaria essa formação” (Filgueiras, 2006, p.23). 

A língua nacional passou a ser obrigatória em todas as escolas, buscando 

certa homogeneização social. A escola era “representante do projeto republicano 

de civilizar as massas, colaborando no processo de desenvolvimento do 

capitalismo como a industrialização e urbanização” (Filgueiras, 2006, p. 23). 

Para Souza (1998), a educação moral e cívica passou a ser transmitida por 

meio dos conteúdos da Geografia, da História, da Música, dos exercícios militares, 

dentre outras atividades. Tinha como objetivo principal a formação do cidadão 

necessário à República. Os rituais cívicos (hino nacional, o culto à bandeira, aos 

heróis nacionais e aos fundadores da nação – símbolos patrióticos e nacionalistas) 

passaram a ser difundidos pela escola para a formação do “novo” cidadão 

republicano. 

 

As atividades programadas para a escola oficial compunham-se de 
comemorações relacionadas às “datas nacionais”, de rituais para 
hasteamento da bandeira nacional e hinos patrióticos além de uma 
série de outras festividades que foram englobadas sob o título de 
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“cívicas”, compondo com as demais disciplinas o cotidiano escolar 
(Bittencourt, 1990, 164). 

 

Desta forma, ainda segundo Bittencourt (1990), a escola do período 

republicano “era a instituição fundamental criada pela ’nação’ para formar o 

cidadão [...] transformar o caboclo, o imigrante e o operário em cidadãos 

brasileiros” (p.165). Complementando, Vieira (2008) afirma que os republicanos 

estavam sincronizados com os paradigmas difundidos na Europa, que 

preconizavam a implantação de uma escola laica, pública e gratuita, organizada 

sob as bases da educação cívica. 

O governo e a elite brasileira demonstraram grande entusiasmo pela 

educação popular. Esse sentimento republicano estava na pauta da política 

nacional no período: o “objetivo de democratizar a cultura, pela ampliação dos 

quadros escolares” (Nagle, 2001, p. 45). 

Sendo assim, “a partir de 1925, com a Reforma Rocha Vaz, promulgada por 

Artur Bernardes, a Instrução Moral e Cívica passou a fazer parte do currículo das 

escolas secundárias de todo o pais” (Filgueiras, 2006, p.26). 

De acordo com Vieira (2008, p. 49), “como uma amante, a moral religiosa 

permaneceu latente no coração da república, enquanto a moral laica, moribunda, 

mantinha aparências de normalidade”. Justamente por isso, não é de se espantar 

que, durante todo o período da Ditadura Vargas, se perceba a forte influência da 

Igreja na formação cívica e moral dos indivíduos1. 

2. O civismo na era Vargas 

Como já citado anteriormente, o ensino religioso, de certa forma, perdeu 

espaço nas escolas durante os primeiros anos do período republicano. Vieira 

(2008) chamou de “aliança tácita” o movimento dos católicos em direção a um 

                                                           
1
 Para outras informações sobre a influência católica no Estado Novo varguista, consultar 

Schwartzman (1984), D’Ávila (2006) e Gonçalves (2011). 
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diálogo com o Estado, pois os mandamentos bíblicos passaram a fazer parte do 

ideário patriótico e da escolarização do civismo. Além disso, com a revolução de 

1930, muitos católicos estavam engajados na politica, participavam das 

discussões educacionais e pretendiam reavivar o ensino religioso, cuidando para 

que os “princípios básicos da ordem social cristã voltassem a orientar a 

constituição politica do país” (Horta, 1994, p. 98).  

A religião volta a fazer parte do ideário nacional durante a era Vargas, e “a 

sacralização da politica foi reafirmada pelos ideólogos do regime” (Vieira, 2008, p. 

48). Segundo Horta (1994), a concepção de civismo difundida pelo governo 

varguista apontava o retorno do ensino religioso como substituição à educação 

moral e cívica aplicada nas escolas.  

Logo, não é de se espantar que, em 1931, segundo Filgueiras (2006), a 

EMC foi retirada das escolas secundárias, por decisão do então Ministro da 

Educação e Saúde, que associava a educação moral à educação religiosa, e em 

seu lugar foi introduzido o ensino religioso nos currículos. Dessa maneira, a 

formação moral do homem se dava por meio da doutrina católica.  

A educação moral, nesse período, passou a ser incumbência da Igreja 

Católica. Segundo Horta (1994), Francisco Campos apresenta o ensino religioso 

como “uma verdadeira revolução no terreno da educação”, sendo as reformas 

educacionais consideradas apenas como mudanças nas técnicas, nos processos 

e métodos de ensino. Cabia à Igreja recuperar os “valores perdidos”, por meio da 

educação de valores ligados à religião, à pátria e à família. 

O civismo tal qual defendido pelos republicanos históricos não interessava 

ao Governo Vargas, posto que não se coadunava com o novo governo e com sua 

proposta antiliberal e autoritária, pois,  

 

a instrução cívica anterior a 1930 estava preocupada em acentuar 
os direitos e deveres civis e políticos do cidadão e em fazer 
conhecida a organização politica do país, que Vargas e Campos 
pretendiam mudar (Horta, 1994, p. 142). 
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A Constituição de 1934 retirou dos currículos escolares a EMC, mas os 

militares vinham colocando em pauta a questão da segurança nacional e 

destacavam a necessidade de uma preparação moral e militar dos cidadãos para 

a defesa do país. Nesse período, a educação e a segurança nacional estavam 

diretamente ligadas ao fortalecimento da raça, à formação para o trabalho, à 

preocupação com a segurança nacional e à defesa dos valores nacionais, 

conceitos cada vez mais utilizados pelos defensores do regime autoritário.  

 

Assim, ao lado da formação do cidadão capacitado para 
engrandecer a Pátria com seu trabalho, Getúlio Vargas evoca a 
necessidade da preparação de uma raça forte, capaz de amar e 
merecer esta Pátria engrandecida (Horta, 1994, p. 147).  

 

Assim, a Constituição que retirou do currículo escolar a EMC tornou 

obrigatório nas escolas o Canto Orfeônico e a Educação Física, pois, como diz 

Horta, a justificativa que constava no decreto quanto à educação física era de que 

a Nação era um “somatório do valor tríplice (físico, mora e intelectual) de suas 

parcelas (os indivíduos), além do que era preciso seguir o exemplo dos países de 

civilização mais adianta” (p.27) 

A obrigatoriedade do canto orfeônico é justificada no decreto “não apenas 

pela ‘utilidade do canto e da música como fatores educativos’, mas também pelo 

fato de o seu ensino, enquanto ‘meio de renovação e de formação moral e 

intelectual’ ser ’uma das mais eficazes maneiras de desenvolver os sentimentos 

patrióticos do povo’” (Horta, 1994, p.27). 

Ainda segundo Baía Horta, a questão da educação cívica é reintroduzida 

nas escolas por meio do canto orfeônico, e o civismo apresentava forte ligação 

com o aperfeiçoamento físico, moral e intelectual da raça.  

Com a proclamação do Estado Novo, as constantes disputas entre Gustavo 

Capanema e Francisco Campos propuseram inúmeras mudanças na educação. 
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Para Capanema, “a educação deveria formar o cidadão do Estado Novo” (Horta, 

1994, p. 167). Sendo assim, o sistema educacional foi modificado para atender 

aos interesses da Nação e do Estado Novo. 

Capanema reforça a necessidade do canto orfeônico, da educação física e 

insere a educação moral, associada aos outros dois, como um instrumento a 

serviço da ideologia autoritária.  

 

O patriotismo mobilizador da juventude, tão acentuado durante o 
Estado Novo, é novamente substituído pela educação moral e 
cívica; ele não fala mais em “Estado Forte”, e sim em “boa 
organização política da sociedade” (Horta, 1997, p. 113). 

 

Dessa forma, cabia à EMC formar a personalidade integral dos 

adolescentes, acentuar e elevar a formação espiritual e a consciência patriótica e 

humanística dos mesmos. Além disso, cabia aos educadores “a missão da 

educação: a de moldar o ser brasileiro, o homem e o trabalhador nacional”. 

(Abreu, 2008, p.30). 

Os estudantes e os trabalhadores eram incitados a marchar, desfilar em 

datas cívicas, cultuar heróis e a cantar os hinos nacionais; o rádio, instrumento 

cada vez mais constante na casa dos brasileiros, tinha um papel fundamental na 

difusão do ideal de uma “nação unida a uma só voz: a das notícias, discursos 

políticos, novelas e canções”, o que criava o sentimento de que a Nação 

finalmente estaria se consolidando. (Abreu, 2008, p.31). 

 

Ao elaborar a Constituição de 1937, Francisco Campos havia 
deixado aberto caminho para a criação de mecanismos de 
mobilização da juventude estabelecendo, no capítulo dedicado à 
família, que a infância e a juventude deveriam ser objeto de 
“cuidados e garantias especiais por parte do Estado” (Horta, 1994, 
p. 205). 
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É de se notar que a intenção era de organizar e, por assim dizer, controlar 

as atividades que as crianças e jovens viessem a desenvolver. Nesse período, 

assim como na ditadura militar, tornou-se obrigatório nas escolas o ensino cívico. 

Segundo Horta (1994), Francisco Campos, ao promover a disciplina moral e o 

adestramento cívico, tinha como objetivo preparar os jovens para a prática militar.   

Existiram, na época, duas ideias conflitantes em relação à organização da 

juventude brasileira. De um lado, Francisco Campos e os militares, que pensavam 

em organizar um movimento extraescolar, semelhante ao escoteirismo, uma 

educação pré-militar com ideais militares. Essa proposta apresentava como 

premissa a ideia de que os professores militares estavam mais capacitados a 

incutir nos alunos o espírito da ordem e disciplina coletiva, devido à formação 

moral e cívica que estes recebiam nos quartéis. De outro lado, Gustavo 

Capanema, que pensava em um movimento ligado à escola e ao sistema de 

ensino (Horta, 1994).  

Foi durante a I Conferência Nacional de Educação, em 1941, que os 

debates entre essas duas linhas de pensamento se intensificaram; é onde o 

ministro Capanema demonstra seu objetivo de organizar a Juventude Brasileira 

como uma instituição escolar. A Comissão Organização da Juventude Brasileira 

defendia a tese de criar agrupamentos juvenis ou centros cívicos em escolas, 

clubes, etc., e estes deveriam adotar os métodos e programas das organizações 

escoteiras, o que, segundo Baía Horta (2000), teria sido aprovado, não fosse a 

intervenção de Capanema.  

 

(...) o ministro da Educação já havia, naquele momento, projetado 
concretizar a Juventude Brasileira como uma organização 
puramente escolar. Essa orientação está presente no projeto de 
resolução que ele próprio elaborou e encaminhou à comissão.... 
(Horta, 2000, p.161)  

 

Capanema defendia a ideia de que a única instituição a educar deveria ser 

a escola. Por isso, propôs que em cada estabelecimento de ensino primário 



34 

fossem criados Centros Cívicos (CC), os quais seriam presididos pelo diretor da 

escola ou por um professor. As atividades ali desenvolvidas seriam dirigidas e 

organizadas pelas inspetorias. Para que os CCs tivessem um funcionamento mais 

efetivo, deveriam promover a formação de professores especializados em 

educação física e canto orfeônico para as escolas primárias.   

Estes CCs, de acordo com o Decreto-Lei nº 2072 de 1940, eram destinados 

à realização das atividades da Juventude Brasileira e deveriam possuir instalações 

próprias e em condições de promover atividades diversificadas aos seus filiados.  

Cabia ao poder público criar os CCs, além de manter os que fossem 

instituídos por entidades particulares. Como cada estabelecimento de ensino 

oficial deveria contar com um CC, era comum que um mesmo centro atendesse 

várias escolas.  

Além disso, todos os indivíduos até os dezoito anos que estivessem 

matriculados em alguma instituição educativa deveriam obrigatoriamente participar 

das atividades desenvolvidas nos CCs. Os que não fossem matriculados teriam 

participação facultativa. As empresas que mantinham alunos aprendizes deveriam 

também contar com um CC para atender às necessidades dos jovens integrantes 

da Juventude Brasileira. 

Com o fim do Estado Novo, a redemocratização se faz presente no 

cotidiano dos brasileiros, “a classe trabalhadora começou a ser incorporada à 

sociedade organizada, tanto em relação à participação política, quanto à 

participação no mercado cultural” (Filgueiras, 2006, p.30). 

Com o golpe militar de março de 1964, tal quadro se modificou e uma nova 

ditadura fortemente autoritária e moralizadora foi instalada no país, com um novo 

sentido de civismo incorporado à sua politica nacional. É o que o próximo item 

apresenta. 

3. O Civismo Militar Brasileiro 

Como se pode observar, a influência religiosa, apesar do distanciamento 
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entre Igreja e Estado durante o período republicano, continuou sendo forte, 

segundo Vieira (2008, p.49): “os princípios democráticos consubstanciados no 

ensino da lei mantiveram um relacionamento clandestino com a religião”.  

Durante o período em que os militares ocuparam o poder, o civismo e a 

visão de uma nação grande e potente rumo ao sucesso foram disseminados nas 

escolas e em propagandas que, segundo Fico (1997), não eram aparentemente 

doutrinárias e nem apresentavam colorações oficiais. 

A propaganda, nesse período, mostrava a preocupação do governo em 

construir uma cultura brasileira, transmitir uma nova ideia de civilização cristã e 

democrática, mantendo a visão de um país em desenvolvimento, ligado ao 

passado e que valorizava a tradição, mas de olho em um futuro grandioso. 

 

[...] a propaganda política da época procurou consolidar como 
tradição incontestável certa tendência, de fato já forte naquela 
ocasião, de leitura sobre o Brasil: a vinculação entre os brasileiros, a 
unidade na identidade, dar-se-ia através de uma “cultura brasileira”, 
mesclada com uma promissora visão de futuro (Fico, 1997, p.24) 

 

Eram comuns as reportagens enaltecedoras do militarismo e de suas obras, 

sempre dando enfoque ao que o Brasil seria a partir daquele momento e a quais 

feitos benéficos o governo vinha desenvolvendo. Sempre destacando que o país 

agora estava no caminho certo, mas que havia muito a ser feito, muitas correções 

deveriam ser colocadas em prática. 

O governo militar, com o intuito de consolidar e legitimar seu poder, investiu 

na propaganda de que eram os únicos capazes de colocar o Brasil na rota certa, 

rumo ao sucesso. Para Fico (1997), os militares trabalhavam com a visão de que 

novos tempos estavam surgindo, no qual existiria fartura e felicidade para todos.  

Dessa forma, a educação cívica ganhou papel de destaque nas 

propagandas oficiais e nas escolas brasileiras. Duas iniciativas chamam a 

atenção: a obrigatoriedade da Educação Moral e Cívica (EMC) como disciplina e 
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prática em todos os graus de ensino e em todas as escolas públicas e particulares 

do país, produzindo um Guia de Civismo2 que o Ministério da Educação e Cultura 

destinou ao Ensino Médio.  

No Guia, pode-se perceber, logo em seu prefácio, o que foi discutido 

anteriormente: a ideia a ser transmitida e disseminada de que o país estava 

trilhando seu caminho no sentido de se tornar uma nação forte e independente. O 

foco do discurso estava centrado nas crianças e jovens e no seu amor à Pátria. 

 

Nesta oportunidade não nos seria lícito omitir o aplauso que estão a 
merecer quantos entusiasticamente se dedicam à formação de 
crianças e adolescentes, desenvolvendo-lhes, desde cedo, nas 
almas em floração, o culto à Pátria, que no caso brasileiro, encontra, 
na História e no ambiente, nos céus, na terra e no subsolo, toda 
uma inexaurível fonte de salutares incentivos, a atingirem as 
dimensões e a força de autêntico desafio, que se diria formulado na 
medida da capacidade do nosso Povo, providencialmente dotado de 
inatas aptidões. A leitura do Brasil grande, de cuja realidade vamos 
aproximando em ritmo acelerado, para colocarmo-nos 
definitivamente ao nível das potências mundiais de primeira 
grandeza. (Guia, 1968, Prefácio).  

 

O Guia deveria favorecer a ação educacional cívico-democrática dos 

indivíduos e, para tanto, se norteava a partir de algumas ideias básicas. A primeira 

delas diz respeito à religião, ainda presente na formação cívica dos indivíduos, 

pois deveriam ser respeitados os princípios filosóficos e religiosos da Constituição 

do Brasil, resultados das aspirações dos brasileiros e dos interesses nacionais3.  

                                                           
2
 Doravante denominado Guia. No prefácio do referido documento são apresentados os  

argumentos de sua produção:  ”Este conjunto de quatro Guias de Civismo, selecionados em 
concurso, destina-se à biblioteca de consulta permanente dos professores de Educação Moral e 
Cívica, já na condição de obrigatoriedade, não somente como prática educativa mas também como 
disciplina curricular em todos os graus de ensino, ex-vi do Decreto-Lei n.° 869, de 12 de setembro 
de 1969, regulamentado pelo Decreto n.° 68.065, de 14 de janeiro de 1971”. Mais à frente 
discutiremos a formação da juventude segundo os preceitos determinados pelo Guia Disponível 
em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002420.pdf  Acesso em 10 de junho de 
2011.. 
3
 No próximo capitulo serão analisadas as relações entre os conteúdos sobre a Juventude 

Brasileira expressos no Guia e a implantação dos CCEs nas escolas de 1º e 2º Graus. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002420.pdf
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De acordo com o Guia, os indivíduos deveriam respeitar e ressaltar o amor 

e a singularidade da Pátria, conhecer seus direitos e deveres expressos na 

Constituição, na Declaração dos Direitos do Homem e na Declaração Americana 

dos Direitos e Deveres do Homem. Chamava atenção, ainda, para a igualdade de 

direitos e deveres educacionais e trabalhistas. 

Também abordava os conceitos que deveriam nortear a vida cívica dos 

cidadãos. Dentre eles se destacam o Trabalho, a Religião e o Civismo, 

responsáveis pelo desenvolvimento integral e pela felicidade de uma Nação; a 

Soberania, que exige a Segurança Nacional; o Culto aos Vultos Nacionais como 

prática do civismo, revelador do caráter e do patriotismo que leva à ação pelo 

exemplo; o Estado, que existe para o Homem cumprir seus deveres para com a 

Pátria; Serviço Militar Obrigatório, básico para a Segurança Nacional; as 

Instituições Pátrias (Religião, Família, Justiça, Escola e Forças Armadas) que, 

protegidas pelo Estado, garantiriam o futuro da Nação; a Juventude, esperança da 

Pátria; o Voto, ato de civismo. Para o Guia, era “necessário compreender os 

jovens e encaminhá-los para as sendas do civismo, na sua tríplice expressão de 

caráter, patriotismo e ação” (Guia, 1968, p. 63). 

O Estado era considerado o maior responsável pelo desenvolvimento do 

homem, pois:  

 

O Estado existe para o homem, para protegê-lo e incentivá-lo. Se o 
homem não atingir seus ideais, não completar, não for feliz, se não 
se realizar, o Estado não cumpre a sua missão: falha. E nenhuma 
doutrina de força subsistirá. A integração total do homem 
compreende a harmonia integral entre espirito e carne, proclamada 
pelos sagrados preceitos do Cristianismo. Não basta ao homem ser 
atleta perfeito, um artista consumado, um filósofo profundo: é 
preciso que a sua alma se volte para Deus (Guia, 1968, p. 65). 

 

Para a compreensão desse projeto, o Guia argumentou em favor da 

instrução aliada à religião (sentimento místico) para desenvolver a moral e moldar 

o caráter dos indivíduos. O caráter seria desenvolvido por meio do civismo e 
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auxiliaria os alunos na adoção da verdadeira consciência patriótica e do dever 

político. Outras áreas de conhecimento também seriam trabalhadas, tendo em 

vista o aprimoramento e/ou a criação de novas disposições. Dentre elas, 

destacam-se: a física, que desenvolveria o corpo; a artística, o amor pelo belo; a 

economia, o interesse pelo trabalho e pela profissão, etc. Dessa forma, a 

educação, segundo o conteúdo do documento, desenvolveria plenamente o ser 

humano, para que este encontrasse a felicidade em servir à Nação, que por sua 

vez também estaria a serviço do homem. 

Para que as disposições fossem alcançadas, era preciso que o professor e 

os responsáveis pela educação auxiliassem os alunos a realizar sua vocação, 

ajustando-os à escola, à família e à sociedade. Para a consecução desses 

objetivos, o civismo precisava ser desenvolvido em conjunto com o caráter e a 

inculcação de hábitos salutares de higiene física e mental. 

Os interesses dos adolescentes deveriam ser também cultivados, de modo 

a orientá-los quanto às suas atividades de lazer, tendo em vista a religião, os 

ideais, o esporte, a integração social, as artes, o sexo oposto, a profissão, etc. 

Além disso, era essencial incentivar o aproveitamento escolar satisfatório. 

Assim, o civismo característico da ditadura militar estava centrado, 

principalmente, na formação das crianças e jovens, em sua atuação na escola, na 

família e na sociedade, em seu amor à Pátria e aos símbolos nacionais, à religião 

e à construção de uma cultura nacional de esforço coletivo em prol da Nação. O 

civismo, de acordo com o Guia, estava alicerçado em três aspectos fundamentais: 

Caráter (tendo por fonte Deus); Amor à Pátria (às tradições, com capacidade de 

renúncia) e Ação intensa e permanente para o bem do Brasil. 

Evocava, ainda, a responsabilidade dos jovens em relação ao país. “Nossa 

mocidade deve continuar fiel aos valores espirituais de nossos antepassados e 

eliminar tudo o que se tornou obsoleto, inútil, irrealista” (Guia, 1968, p. 68); 

portanto, as influências maléficas deveriam ser retiradas da vivencia dos jovens, 

os quais deveriam estar sempre alertas, pois 
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A União Soviética vem canalizando as energias vivas de seus 
jovens, aproveitando os mais capazes para o adestramento de 
futuros líderes. Nós assistimos ao penso espetáculo da balbúrdia e 
da instabilidade juvenis, que vêm de longe. Mas chegou a hora de 
pôr fim ao Caos (Guia, 1968, p. 69) 

 

No Guia, o socialismo era intensamente combatido: 

 

O Governo Revolucionário, que já se dedicava entusiasticamente à 
reforma do ensino, tem nas mãos uma extraordinária, importante 
meta – a de firmar os alicerces de uma orientação nova em toda a 
estrutura obsoleta, afastando-a das inspirações de um Marx, de um 
Engels e oferecendo à mocidade os instrumentos para a revisão de 
suas posições contraditórias. Não devem ser esquecidas as fontes 
tradicionais de nossa cultura, de nossa religião e de nossos 
costumes (Guia, 1968, p. 68) 

 

O que se percebe nesse documento é que a politica educacional militar 

estava alicerçada na tradição familiar e religiosa. Um novo retrato de Nação com 

uma nova concepção de família cristã. Evocava tradições que, muitas vezes, não 

faziam parte dos costumes nacionais, mas passaram a fazer parte dos dia a dia 

dos indivíduos a partir da obrigatoriedade do governo.  

Segundo Hobsbawm (1984, p.9), “muitas vezes, ‘tradições’ que parecem ou 

são consideradas antigas, são bastante recentes, quando não são inventadas”. As 

datas comemorativas passaram a fazer parte do dia-a-dia das crianças e jovens.  

Eram, muitas vezes, comemorações inventadas e disseminadas por meio de 

herois cuidadosamente selecionados para servirem de modelos de virtudes morais 

e cívicas. 

Entende-se como tradição inventada:  

 

Um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas 
ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 
simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
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comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, 
sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 
passado histórico apropriado (Hobsbawm, 1984, p. 1997). 

 

Segundo Hobsbawm (1984), as tradições inventadas são situações novas 

que se baseiam em situações anteriores ou simplesmente passam a ser 

praticadas de forma obrigatória e repetitiva; caracterizam-se por permitir uma 

continuidade artificial com o passado histórico, são invariáveis, permeadas de 

funções simbólicas e de rituais.  

As tradições militares se apoiavam em vultos que lutaram pelo Brasil em 

diversos tempos e situações, destacam-se, no Guia: Tiradentes, Arariboia, 

Floriano Peixoto, Ana Néri, Rui Barbosa4, dentre outros. Uma vasta lista, 

composta em sua grande maioria por indivíduos ligados à carreira militar ou que 

tinham de algum modo trabalhado em prol da “liberdade nacional”. Com a 

concepção de civismo difundida na ditadura, o que esses homens e mulheres 

fizeram foi auxiliar na construção do país. Devido a isso, deveriam ser lembrados 

e aplaudidos pelo povo brasileiro, criando assim uma linguagem simbólica 

envolvendo a vida e as práticas desses indivíduos.  

Cabia então ao cidadão adotar esses heróis como exemplo moral e cívico e 

aos militares a oportunidade de praticar e de fazer praticar as tradições 

inventadas.  

Os rituais cívicos, os heróis da Pátria e os sacrifícios defendidos por amor 

ao seu país se inserem nessa temática de invenção das tradições. A continuidade 

de afazeres transformados em rotina pode ser entendida, segundo Fico (1997), 

como poupança de pecúnia e hábito que as gerações seguintes continuarão a 

adotar.  

                                                           
4
 Os vultos nacionais que deveriam compor o ideário patriótico nacional segundo o Guia eram: 

Arabiboia; André Vidal de Negreiros; Antônio Felipe Camarão; Henrique Dias; Tiradentes; Maria 
Quitéria; Antônio João; Coronel Osório; Caxias; Ana Néri; Tamandaré; Pedro II; Mauá; Deodoro; 
Carlos Gomes; Floriano; Rio Branco; Olavo Bilac; Rui Barbosa; Osvaldo Cruz; Santos Dumont e 
Rondon. 
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CAPÍTULO 2 

Aspectos das politicas educacionais implementadas pelos 

governos militares 

Somente talvez os que viveram aquela época possam 
expressar com clareza esse tipo de incongruência. Uma 
série de relativizações conformava um regime político que, 
embora autoritário, ditatorial, não pretendia ser identificado 
desse modo. Como já registrado, os militares buscaram o 
rodízio dos presidentes, tentaram construir um arcabouço 
legal com atos institucionais que “ocultassem” sua 
ilegitimidade [...] (Fico, 1997, p.95). 

 

1. A legislação educacional 

Durante o regime militar brasileiro, a educação passou a ser controlada e 

articulada de modo a atender aos objetivos de construir uma nova cultura 

nacional, embasada em conceitos morais e cívicos. Para tanto, a reforma do 

ensino proposta pela Lei 5692/71, na qual houve uma rearticulação dos níveis de 

ensino, passando a ser denominados 1º e 2º grau, e a reorganização dos 

currículos, que deveriam ser elaborados sob as orientações do CFE. 

Outros pontos que mereceram destaque nesse item foram a constituição e 

as finalidades dos órgãos normatizadores utilizados pelo governo para orientar e 

supervisionar a educação no país. São eles a CFE e o CNMC, o primeiro criado 

em um período anterior ao golpe, mas bastante aproveitado pelos militares, e o 

segundo criado pelo Decreto-Lei 869/69.   

Este mesmo Decreto-Lei determinou a obrigatoriedade de EMC como 

disciplina e prática em todos os níveis de ensino. O assunto se mostra pertinente, 
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pelo fato de que era por meio da EMC que os alunos apreenderiam os conceitos 

de moral e civismo característicos da época. As atividades desenvolvidas em sala 

eram determinadas pelo currículo que, em um primeiro momento, foi elaborado 

pelo CNMC e depois pelo Parecer 94/71, elaborado pelo CFE. 

O regime militar adotou uma educação realizada por meio da moral e do 

civismo. Para entender como isso foi articulado, é necessário entender a política 

educacional adotada no período; logo, a disciplina e os conteúdos por ela 

disseminados são importantes nesse quadro, bem como os órgãos 

normatizadores, que ditavam as regras educacionais do país. 

A educação tinha como incumbência a formação dos indivíduos a partir dos 

parâmetros acima citados; era necessário preparar as crianças e os jovens para 

os novos tempos, pois “mudanças virão, desde que todos estejam unidos em torno 

de certos ideais, ou dos ideais certos” (Fico, 1997, p. 123). 

Nas escolas, esse pensamento era difundido entre as crianças e jovens por 

meio de uma educação moral e cívica característica do período militar. As 

perguntas elaboradas nesse sentido são: como os militares difundiram a nova 

forma de ver e pensar o Brasil? De que forma o civismo foi colocado em prática 

nas escolas e quais as ferramentas utilizadas? 

Segundo Fico (1997), nesse período esta era a visão disseminada: 

 

A nova era estava garantida porque o governo militar, “brasileiro e 
bom”, investiria na juventude com especial vigor naquele momento, 
vigor indispensável para reverter os caminhos que essa juventude 
vinha sendo “obrigada” a trilhar (Fico, 1997, p.122). 

 

Ainda, segundo esse autor, 

 

Falava-se em “mobilizar a juventude”; em “fortalecer o caráter 
nacional”; em estimular o “amor a pátria”, a “coesão familiar”, a 
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“dedicação ao trabalho”, a “confiança no governo” e a “vontade de 
participação”. (Fico, 1997, p 94) 

 

Desse modo, segundo Fico, a ditadura militar tinha o intuito de fazer 

propaganda política, “era um regime político, que embora autoritário, ditatorial, não 

pretendia ser identificado desse modo” (1997, p. 95). Tinha como objetivo 

proporcionar a visão de que o país estava em pleno desenvolvimento e que era 

preciso a colaboração de todos. As metas estavam postas, cabia somente ao 

cidadão, ao povo, colaborar para o seu alcance. 

Para que as novas metas fossem atingidas, era necessário certa 

abnegação por parte de toda a nação; antes de distribuir os frutos do progresso, 

era necessário fortalecer a economia nacional e o povo se sacrificaria para 

crescer. Segundo Fico (1997), esses sacrifícios nunca eram referidos às restrições 

políticas e econômicas. 

Outras ferramentas utilizadas pelos militares foram a reforma educacional 

instituída pela Lei 5692/71 e a obrigatoriedade da EMC como disciplina e prática 

educativa, outorgada pelo Decreto-Lei 869/69. Ambas as leis modificaram 

consideravelmente a educação brasileira.  

A EMC se tornou obrigatória como disciplina e prática educativa em todos 

os graus e modalidades do ensino nacional; de acordo com o Art. 2º do Decreto 

nº869/69, suas finalidades eram:  

 

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 historia; 
e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à 
família e à comunidade; 
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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. 

 

Os currículos e programas básicos da EMC eram elaborados pelo Conselho 

Federal de Educação (CFE), em conjunto com a Comissão Nacional de Moral e 

Civismo (CNMC), órgão criado pelo mesmo decreto que define a obrigatoriedade 

da disciplina. Esta Comissão, assunto que será abordado mais à frente, era 

composta por nove membros, nomeados pelo Presidente da República, e 

subordinada ao Ministro do Estado. 

A disciplina em questão tinha como incumbências: cuidar da formação 

moral e cívica dos estudantes, desenvolver nos indivíduos, desde pequenos, o 

pensamento voltado para a Nação, para o amor à Pátria, às tradições e às leis, a 

ação construtiva e coletiva para o trabalho e para o bem comum, além de auxiliar 

no crescimento e avanço do país.  

Os militares acreditavam que o povo brasileiro deveria ser reeducado para 

que pudesse realmente colaborar com o crescimento da nação, ser formado por 

verdadeiros cidadãos ativos, com valores morais e cívicos. Desta forma, além das 

propagandas instrutivas e da obrigatoriedade da EMC nas escolas, era necessária 

a reforma em todo o sistema educacional brasileiro.  

A reforma educacional instituída pelos militares pode ser entendida como 

adequação ao novo patamar de país desenvolvido que o Brasil vinha alcançando. 

Como país desenvolvido, não poderia apresentar grau elevado de analfabetismo 

ou de crianças fora da escola, pois esta situação era incompatível com a visão de 

uma Nação potência. 

Outro ponto a se destacar é que o acesso à escola legitimava o governo 

militar, no sentido em que construía a ficção de igualdade entre as classes, 

oferecendo aos indivíduos a percepção do imediato atendimento de suas 



45 

necessidades básicas, evitando, assim, a oposição ao seu governo. 

 

[...] Estado pode preservar sua própria legitimidade, ou seja, o apoio 
e o reconhecimento dos cidadãos somente na medida em que logra 
manter a ficção de igualdade entre eles e defender-se efetivamente 
da responsabilidade pelas experiências de desprivilegiamento e 
exploração que, através dos mecanismos econômicos de uma 
sociedade capitalista, são permanentemente criados”. Desse modo, 
“a própria instituição do Estado corre o risco de que a sua aparente 
neutralidade seja desmascarada”, possibilitando assim que “ele seja 
identificado e combatido como parte da classe dominante” 
(Germano, 2005, p.165). 

 

De acordo com Germano (2005), o governo militar conseguiu seu intento 

com a reforma educacional promovida pela Lei 5692/71. Contou com a aprovação 

da sociedade e dos professores, não encontrando resistência por parte da 

oposição, mesmo porque esta se encontrava desarticulada por conta da forte 

repressão. A euforia nacional foi outro elemento usado no contexto do milagre 

econômico, causando a impressão de que a nação estava em pleno 

desenvolvimento.  

 

Em 1971, a brutal repressão do Estado praticamente extermina os 
grupos guerrilheiros (exceto a guerrilha rural do Araguaia). O clima, 
repetimos, era de euforia nacional. No ano anterior, o Brasil havia 
conquistado, pela terceira vez, o campeonato mundial de futebol, 
comovendo boa parte da nação. A marchinha de Miguel Gustavo, 
“Pra frente Brasil”, juntamente com as músicas patrioteiras da dupla 
Dom e Rafael faziam o maior sucesso de Norte a Sul do país. O 
Governo Médici, por sua vez, desenvolvia projetos arrojados, como 
a construção da rodovia Transamazônica e da ponte Rio-Niterói, 
justificando o slogan, muito em voga na época: “Este é um que vai 

pra frente” (Germano, 2005, p. 163).  

 

Discutir o governo militar e suas proposições para o país não é somente 

entender os motivos que o levou a tomar determinadas decisões, mas também as 
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consequências destas para a nação. Portanto, para poder analisar a reforma 

educacional promovida pela Lei 5692/71, precisamos compreender o que ela 

representou de fato para o país.  

A reforma educacional proposta pelo governo militar configurou 

consequências relevantes para a formação básica, modificou a duração e a 

divisão do ensino, mas não se ateve somente a isso; definiu também os conteúdos 

a serem ministrados em cada ano e nível de ensino. Coube ao Conselho Federal 

de Educação (CFE), tal como estava previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, fixar o núcleo comum para os currículos de 1º e 2º graus, bem como 

estabelecer e formular indicações e pareceres sobre a doutrina do currículo na Lei 

5692/71. “O CFE foi responsável pela elaboração de uma série de documentos 

normatizadores da reforma e ainda interpretar a lei básica”. (Martins, 2002, p. 54)  

Outros pontos a serem considerados estão relacionados aos dispositivos de 

auxílio para garantir a oportunidade de acesso às escolas, que eliminaram os 

exames de admissão para diminuir a evasão e a repetência. Mas segundo 

Germano (2005), isso não promoveu a democratização do ensino e, pior ainda, 

promoveu a repressão e a censura na educação por meio de outros dispositivos, 

com o fechamento de diretórios e grêmios estudantis e exclusão da liberdade 

política de estudantes e professores. 

 

No âmbito do projeto hegemônico em foco, no entanto, a 
democratização do ensino não dizia respeito à gestão participativa e 
transparente do aparelho escolar, à livre circulação de ideias, ao 
exercício da cidadania – embora este fosse um dos objetivos da Lei 
5692/71 (Germano, 2005, p. 168). 

 

Assim, as mudanças promovidas pelo governo foram marcadas por 

mecanismos de repressão, aceitação e legitimação do poder vigente. Além disso, 

este era dotado de um discurso baseado nas concepções de moral e civismo que 

refletiam uma educação conservadora e difundiam a preservação de valores 

ligados às tradições, a família e ao civismo. 
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Os militares utilizaram a educação de forma estratégica, 
controlando-a política e ideologicamente. A concepção de educação 
do regime militar estava centrada na formação de capital humano, 
em atendimento às necessidades do mercado de produção. A 
escola era considerada uma das grandes difusoras da nova 
mentalidade a ser inculcada – da formação de um espírito nacional. 
A reforma do ensino propôs um modelo de socialização, que tinha 
como estratégia educar as crianças e os jovens nos valores e no 
universo moral conformando os comportamentos do homem e da 
mulher e o vinculo familiar (Filgueiras, 2006, p. 3377). 

 

Outro fator que marcou a reforma educacional foi a relação entre educação 

e trabalho no 2º grau. Este nível de ensino visava a profissionalização dos 

estudantes. Adotou-se uma proposta utilitarista, baseada na teria do capital 

humano5. A educação, nesse âmbito de ensino, estava subordinada à produção, 

devendo qualificar para o trabalho numa perspectiva de finalidade: conforme diz 

Germano (2005), a formação se oferecia mais ligada a contenção do fluxo de 

alunos para a universidade.  

A reforma do 2º grau, assim como a do 1º grau, assumiu uma prática 

excludente e discriminatória, contrariando totalmente a proposta inicial da Lei 

5692/71, que era combater a desigualdade e promover a democracia. Portanto, 

voltamos à mesma discussão apresentada anteriormente: o discurso continua 

sendo de suposta igualdade social, mas o que se consolida é uma política 

educacional para manter a reprodução das desigualdades entre as classes 

sociais.  

 

Contudo, apesar das justificativas de ordem moral com base na 
preservação dos valores cristãos e da intenção manifesta de 
concorrer para a superação das desigualdades sociais, o que está 
em jogo realmente, na política educacional, é a manutenção da 
estrutura da desigualdade social, na medida em que procura 

                                                           
5
 Para outras informações sobre a Teoria do Capital Humano, consultar Schultz (1973),  Crawford 

(1994),  Paiva (2001). 
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estabelecer uma relação direta e imediatamente interessada com a 
produção capitalista. (Germano, 2005 p. 181). 

 

Para Germano (2005), os problemas crônicos do sistema de ensino não 

foram solucionados. A qualidade foi comprometida pela diminuição da jornada de 

estudo. O quadro de professores aumentou, prejudicando as condições salariais e 

de trabalho. Os investimentos na área se mostraram insuficientes e a ampliação 

de matrículas se tornou um fator meramente quantitativo. Houve, no período, uma 

significativa expansão do ensino, mas a formação escolar pública continuou a ser 

de segunda categoria. 

2. Os órgãos normatizadores 

Os órgãos normatizadores tiveram papel importante, para não dizer 

fundamental, na concepção do projeto articulado pelos dirigentes militares no 

campo da educação. Dentre eles, destacam-se o CFE e a CNMC, órgãos, 

segundo Martins (2000), responsáveis pela oficialização e pela obrigatoriedade do 

ensino de EMC nas escolas brasileiras. O primeiro surgiu já na promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases de 1961; o segundo foi criado pelo Decreto 869/69. De 

acordo com Filgueiras (2006), os dois órgãos disputaram espaço nas discussões 

relacionadas à EMC a partir de 1969. 

2.1 O Conselho Federal de Educação 

O Conselho Federal de Educação foi, segundo Martins (2000), muito 

criticado durantes as décadas de 70 e 80 do século passado, por ser associado ao 

governo autoritário dos militares. Entretanto, muitos se esquecem de que sua 

história é anterior a esse período.  

Martins constata que a criação efetiva do CFE ocorreu no dia 12 de 

fevereiro de 1962, e foi resultado das disputas entre os grupos que procuravam 

garantir o espaço na luta entre descentralização versus centralização da educação 

nacional. 
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Ao descrever o papel do CFE, Filgueiras afirma que: 

 

era um órgão vinculado ao Ministério da Educação, constituído por 
vinte e quatro membros nomeados pelo Presidente da República, 
por seis anos, dentre pessoas de notável saber e experiência, em 
matéria de educação. O Conselho estava dividido em câmaras para 
deliberar sobre assuntos pertinentes ao ensino primário, médio e 
superior, e se reunia em sessão pela par decidir sobre matéria de 
caráter geral. (Filgueiras, 2006, p. 55). 

 

De acordo com a Lei 4024/61, cabia a esse órgão tomar as decisões, 

opinar, analisar, propor sindicâncias, emitir pareceres e sugerir medidas para a 

organização de todo o sistema de ensino. Essas funções seriam exercidas pelos 

Conselheiros, que comporiam a elite educacional brasileira. (Martins, 2000, p.56). 

Para Filgueiras (2006), o CFE era um órgão do governo e não do povo, posto que 

seus integrantes eram escolhidos pelo Poder Executivo, dando grande capacidade 

de centralização por parte do Estado. 

Segundo Martins: 

 

Logo de início, ao acompanharmos a formação histórica do CFE 
percebemos que o órgão, apesar de fazer parte do sistema 
administrativo do Estado Brasileiro, nasceu longe de qualquer tipo 
de neutralidade, e já bastante distanciado do caráter meramente 
executivo. Sua criação mostra que a administração poder ser vista, 
ela mesma como um espaço de atuação política, uma vez que sua 
constituição e sua composição engendraram disputas desses 
espaços de poder. (Martins, 2000, p. 61). 

 

Muitos autores veem a existência desse órgão como sendo um mal 

necessário, pois, conforme Martins (2000), representaria uma vitória para a 

sociedade civil, sendo que esta participaria, mesmo que indiretamente, da 

administração da educação nacional.  

De acordo com o que cita Martins (2000), 
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Os papéis desse Conselho conforme descrito por Horta (1982) eram 
de três naturezas distintas: técnica (representando um saber, o 
campo em que o grupo formador do colegiado demonstra 
capacidade de diagnosticar e compreender problemas, bem como 
solucionar de forma eficiente tais situações); normativa (que é o 
campo da formação de regras e normas – conforme o próprio nome 
indica) para que outros envolvidos na questão comportem-se em 
conformidade com o regulamento e, em último caso, a Lei, e por 
último, decisória, natureza esta que coloca o Conselho em um dos 
mais altos patamares na hierarquia da administração pública, uma 
vez que estabelece o poder de fato dos seus representantes 
(Martins, 2000, p. 62). 

 

Logo, cabia ao CFE analisar a Educação encontrando o que poderia ser 

entendido como falha e saná-la; determinar normas a serem seguidas; e legislar, 

ou seja, determinar o que, quando e como a instrução deveria ocorrer. 

O interesse da presente pesquisa por esse órgão diz respeito às 

normatizações referentes à EMC. A primeira atuação do CFE na formação moral e 

cívica dos estudantes, segundo Filgueiras (2006), foi por meio da Indicação nº 1, 

de 1962, que dispunha sobre as normas para o Ensino Médio e indicava quais as 

disciplinas que seriam obrigatórias e quais seriam optativas no sistema de ensino. 

Nessa indicação, a Educação Cívica deveria ser considerada como prática 

educativa. 

Ainda em 1962, de acordo com Filgueiras (2006), a Educação Cívica volta a 

ser discutida por orientações do Conselheiro Valnir Chagas, que pedia que fosse 

realizada a distinção entre disciplina e prática educativa. Fez parte da pauta de 

discussões a exigência na LDB/61 do desenvolvimento da formação moral e cívica 

dos estudantes. 

Em resposta às indagações do Conselheiro, o Parecer 131/62 esclarece: 

 

Costuma-se denominar disciplinas as atividades escolares 
destinadas à assimilação de conhecimentos sistematizados e 



51 

progressivos, dosados conforme certos endereços. Nesse caso, 
evidentemente, a assimilação do conjunto dos conhecimentos 
programados é passível de mensuração e é condição de 
prosseguimento dos estudos. As práticas educativas, por outro lado, 
abrangendo as atividades que devem atender às necessidades do 
adolescente, de ordem física, artística, cívica, moral e religiosa, 
colocam, o acento principal da maturação da personalidade, com a 
formação de hábitos correspondentes, embora necessitem também 
da assimilação de certos conhecimentos (Parecer CFE 131/62). 

 

De acordo com Oliveira (1982), para grande parte dos membros do 

Conselho a EMC não deveria se tornar uma disciplina, mas sim uma prática 

educativa, e os valores cívicos deveriam ser incorporados pela vivência na escola 

e na comunidade, pois a disciplina Organização Social e Política Brasileira (OSPB) 

já contribuía para a formação cívica do jovem brasileiro, dotando-o de 

conhecimento sobre o tema em questão. 

Segundo Filgueiras (2006), o golpe de 64 fez com que a visão do CFE se 

modificasse em relação à EMC, pois “disciplinar os estudantes e, principalmente, 

conter o movimento estudantil passava a ser um dos objetivos da política 

educacional” (p. 38). 

 

A formação moral e cívica era considerada necessária para impedir 
que as ideias subversivas tomassem conta dos jovens, além de 
prepará-los para uma futura participação na sociedade, de acordo 
com a proposta do regime militar (Filgueiras, 2006, p. 39). 

 

Muitos grupos ainda se mostraram avessos à EMC sendo trabalhada dentro 

de uma disciplina. Dentro do CFE, a situação não era diferente; alguns foram 

contrários ou reticentes em relação a implantação da disciplina. “Esses 

conselheiros concordavam que a moral e o civismo não seriam apreendidos pelos 

estudantes nas escolas, se seus valores e princípios não fossem vivenciados pela 

sociedade.” (Filgueiras, 2006, p. 39). 

Oliveira (1982) diz que existiam também os grupos interessados na 
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implantação da obrigatoriedade da EMC; associando-se isto às mudanças 

ocorridas dentro do CFE (a substituição de alguns Conselheiros), a posição deste 

órgão começou a ser questionada. 

Segundo Filgueiras (2006), alguns intelectuais, políticos e também os 

militares consideravam a EMC ferramenta necessária para impedir que ideias 

subversivas pautassem a mente e as ações dos jovens, além de prepará-los para 

uma futura participação na sociedade. 

O Parecer 136/64, como cita Oliveira (1982), explicitava a mudança de 

perspectiva do CFE para com a EMC, pois apresentava sugestões para a criação 

de um estudo sobre o assunto, alertava sobre a importância da EMC para o 

desenvolvimento da nação, além de defender a ideia de que a educação moral e 

cívica deveria ser mais amplamente utilizada na escola, estendendo sua atuação à 

família, à comunidade e aos órgãos formadores de opinião. 

Os dirigentes do país, por volta de 1965, se atinham à EMC como uma 

questão de Segurança Nacional, posto que por meio dela seria possível manter os 

jovens longe de ataques comunistas. Mesmo assim, os membros do CFE mantêm 

sua opinião contrária à implantação da disciplina EMC. 

Filgueiras (2006) relata que, nesse período, os debates defendendo a 

implantação da EMC como disciplina se intensificaram. A título de exemplo, cita o 

Decreto nº 58023/66, que estabeleceu a organização de seminários informativos 

quanto à necessidade da formação cívica.  

No ano de 1968, a situação política do Brasil estava se complicando, com 

manifestações de diversos grupos (estudantes, religiosos, políticos, etc) que 

defendiam a democratização do país. Filgueiras (2006) destaca a “manifestação 

dos estudantes do restaurante Calabouço”, ocorrida no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. O cenário que se observava eram instituições sendo invadidas, inúmeros 

conflitos entre estudantes e polícia, Congresso realizado clandestinamente pela 

UNE e a prisão de muitos estudantes. 6 

                                                           
6
 GASPARI, Elio. A Ditadura Envergonhada. São Paulo:. Companhia das Letras, 2002. 
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Nesse mesmo ano é decretado o Ato Institucional nº 5 e o Brasil se 

encontra no auge da repressão, com indivíduos sendo mortos, presos, torturados 

ou simplesmente desaparecendo. Em meio a tudo isso, segundo Filgueiras (2006), 

o CFE apresentou o Parecer 893, referente à análise do Anteprojeto de Lei sobre 

EMC, elaborado pelo ADESG, grupo presidido pelo General Moacir Araújo de 

Lopes, que sugeria a obrigatoriedade da EMC em todo o sistema de ensino.  

 

O Anteprojeto instituía a EMC como disciplina obrigatória em todos 
os sistemas de ensino do país, “visando a formação de caráter do 
brasileiro e o seu preparo para o perfeito exercício da cidadania 
democrática, com o fortalecimento dos valores morais  da 
nacionalidade” (Parecer nº 3/69) O anteprojeto estabelecia a criação 
de uma Comissão de Moral e Civismo (Filgueiras, 2006, p. 48) 

 

O parecer, como diz Filgueiras, foi favorável ao Anteprojeto, sendo que 

apenas um dos Conselheiros (Clóvis Salgado) votou contra a obrigatoriedade da 

disciplina EMC. Este afirmou que “a EMC não deveria ser uma disciplina, mas 

precisava ser vivenciada e praticada em todas as atividades escolares, 

curriculares e extracurriculares”. (Filgueiras, 2006, p. 48). 

O anteprojeto foi aprovado, mas o assunto da EMC não veio mais à tona 

até agosto de 1969, quando o então Presidente da República, Costa e Silva, sofre 

um derrame e uma Junta Militar (Lira Tavares (Exército), Augusto Rademaker 

(Marinha) e Márcio Souza de Melo (Aeronáutica)) assume o governo. Segundo 

Oliveira (1982), a mudança de posição quanto à aceitação da EMC como 

disciplina obrigatória, por parte do CFE, pode ter sido motivada pelo AI-5 e pela 

ascensão da Junta Militar, com o aumento da repressão e das cassações.  

Sendo assim, no dia 12 de setembro de 1969 o ensino de EMC foi instituído 

como disciplina obrigatória em todos os níveis de ensino brasileiro, nas escolas 

públicas e particulares, pelo Decreto-Lei 869/69. Nasce também a Comissão 

Nacional de Moral e Civismo. 
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2.2 Comissão Nacional de Moral e Civismo 

A CNMC foi o outro órgão normatizador do qual o governo militar lançou 

mão para controlar as atividades de moral e civismo no país. Esta Comissão, em 

particular, representa papel importante na presente pesquisa, posto que todas as 

atividades dos CCEs deveriam seguir suas diretrizes; além disso, as atividades 

desenvolvidas naquele espaço e por profissionais a este ligado deveriam ser 

reportadas à Comissão. 

Como já explicitado acima, a CNMC foi criada pelo Decreto 869/69, o 

mesmo que tornou obrigatória a EMC como disciplina e prática educativa nas 

escolas brasileiras. Seus membros (nove), assim como os do CFE, eram 

escolhidos pelo Presidente da República e seus mandatos duravam seis anos, 

sendo que, para um terço deles, o mandato seria reduzido a quatro anos. 

Os membros dessa Comissão deveriam ser pessoas dedicadas à causa da 

EMC e possuidores de caráter ilibado e valores culturais. Sua função como 

membro da Comissão era prioridade em relação a qualquer outro cargo público 

que viesse a exercer.  

A Comissão tinha como finalidade dialogar com as autoridades civis e 

militares para que a disciplina fosse implantada. Já na sua criação, como citado 

acima, fica claro que a CNMC deveria colaborar com o CFE na elaboração de 

currículos e programas de EMC.  

A imprensa, assim como a censura, estavam subordinadas à influência da  

CNMC, posto que a esta cabia  “influenciar e convocar a cooperação, para servir 

aos Objetivos da EMC, das Instituições e dos órgãos formadores de opinião 

pública e de difusão cultural, inclusive jornais, revistas, editoras,” [...], alem de se 

“articular 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”, “promover a publicação de livros, fascículos, impressos, cartazes 

ou cartazetes de difusão adequadas das bases filosófico-democrático-

constitucionais” (Decreto 869/69).  
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Segundo Abreu (2008), a CNMC apresentava uma visão mais ideológica da 

EMC, tendo em vista que a principal finalidade da disciplina era alertar sobre o 

perigo que representava o comunismo e combatê-lo. Por isso a grande 

preocupação com as atividades extraclasses dos estudantes. À Comissão cabia 

“fixar medidas específicas no referente à Educação Moral e Cívica extra-escolar”. 

(Decreto 869/69). 

Os Centros Cívicos Escolares (CCE), objeto da presente pesquisa, podem 

ser considerados um exemplo da preocupação da Comissão para com as 

atividades extraclasse. Os CCEs foram criados com a missão de tornar possível a 

fiscalização e controle das atividades dentro e fora das instituições escolares. Os 

Centros, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CNMC em 1973, 

deveriam seguir as orientações para o seu funcionamento, desde sua constituição 

até às regras eleitorais de definição das diretorias. 

Portanto, percebe-se a utilização da propaganda e da educação como 

forma de controle dos corpos e mentes dos indivíduos. Na propaganda, a 

utilização de imagens e técnicas inovadoras para a época passava ao povo a 

imagem de um país sem conflitos políticos e econômicos, no qual todas as 

pessoas eram iguais nos direitos e deveres.  

Na educação, os militares fizeram uso de decretos e leis que reformaram o 

sistema de ensino, instituíram como obrigatória a EMC e criaram órgãos 

normatizadores para coordenar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes traçadas, 

além de fazer bom uso dos órgãos já instituídos, no caso do CFE. 

A EMC, segundo Abreu (2008), teve dois programas curriculares. Um deles 

foi elaborado pela própria CNMC, intitulado “Subsídios para Currículos e 

Programas Básicos de Educação Moral e Cívica”. O outro foi realizado pelo CFE; 

este último, segundo Filgueiras (2006), apresentava uma visão orgânica da 

sociedade e sua intenção era não deixar claro que a EMC era utilizada para barrar 

a influência comunista, que segundo o governo assolava o país. 

Os programas de EMC da ditadura militar são um retrato da politica 

educacional e também social que o pais adotou depois do golpe. Isso por si só já 
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explicaria a necessidade de uma análise destes conteúdos, mas no caso da 

presente pesquisa, a necessidade está embasada em outra explicação. 

As atividades desenvolvidas pela EMC apresentavam uma relação direta 

com as atividades extraclasse dos alunos. Entende-se como extraclasse tudo que 

o aluno desenvolvia dentro e fora do ambiente escolar e que estava relacionado 

com sua vida de estudante, mas que não era determinado por nenhuma disciplina 

escolar. 

Dessa forma, estudar os programas curriculares determinados para esta 

disciplina pode parecer um bom roteiro para o entendimento da finalidade da 

escola como espaço social no qual o aluno era incentivado a participar ativamente 

das atividades acadêmicas e cívicas. A disciplina de EMC entendida como 

ferramenta de instrução das crianças e jovens e os CCEs responsáveis pela 

educação politica dos futuros adultos brasileiros. 

Como já dito anteriormente, os programas existentes para a EMC refletem 

as disputas entre os dois órgãos responsáveis pela disciplina, a CNMC e o CFE: 

“a disputa entre esses dois órgãos explicita a discussão sobre o quê deveria ser 

ensinado e como seria o ensino de EMC” (Filgueiras, 2006, p.79). 

 

A disciplina de Educação Moral e Cívica recebeu dois programas 
curriculares oficiais. O primeiro organizado pela CNMC, em 1970. O 
segundo e definitivo, elaborado pelo CFE. Esses dois currículos 
apresentavam os objetivos da EMC e continham os temas e 
conteúdos básicos que deveriam ser ensinados. Os programas 
curriculares serviam ainda, de subsídios para a elaboração dos 
livros didáticos. Os manuais didáticos ora seguiam a prescrição da 
CNMC, ora a CFE, ou ambas as prescrições. Esses dois programas 
curriculares evidenciam a disputa entre o CFE e a CNMC, na 
elaboração do discurso sobre a Educação Moral e Cívica. 
(Filgueiras, 2006, p. 78). 

 

Por isso a necessidade de proceder à análise dos dois programas para 

compreender os objetivos no fato de tornar obrigatória a disciplina e qual o 

paralelo que se pode estabelecer entre a disciplina e os CCEs. Primeiramente 
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abordaremos o Programa formulado pela CNMC, intitulado “Os Subsídios para 

Currículos e Programas Básicos de Educação Moral e Cívica”. Logo em seguida 

procederemos à análise do Parecer 94/71, que formulou o currículo definitivo da 

EMC durante o regime militar brasileiro.7 

2.3 A CNMC e o programa curricular de EMC 

De acordo com o programa formulado pela CNMC, a EMC tinha como 

objetivo: 

A Educação Moral e Cívica visa a levar o educando a adquirir 
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. (CNMC, 1970) 

 

Segundo a CNMC, a EMC não deveria evitar a neutralidade, pois esta tinha 

o poder de impulsionar as ideologias estranhas às aspirações dos brasileiros e 

não se concatenavam com os interesses da Nação. Lembra ainda que a formação 

apresentada aos alunos deveria ser baseada em “valores subjetivos, imutáveis, 

imprescindíveis à vitalidade das instituições que integram a Pátria, tais como, 

Família, Escola, Justiça, Forças Armadas”. 

A CNMC, em seu programa curricular, aponta o comunismo como um 

perigo para os jovens brasileiros; cabia assim à EMC alertar e combater esse mal. 

Os conceitos que norteavam o programa eram: 

 O homem formado de espírito e matéria é levado a realizar-se como 

pessoa humana e a ser útil à sociedade. 

 Idealizar a religião, a moral e o civismo como formando três círculos 

concêntricos, sendo exterior o da Religião, médio o da Moral e 

                                                           
7
 Quando os Programas Curriculares foram elaborados pela CNMC e pelo CFE, a nomenclatura 

utilizada para os níveis de ensino eram Ensino Primário; Ensino Ginasial e Ensino Colegial. 

Somente depois da Lei nº 5692/71 que o Ensino Primário e o Ensino Ginasial passaram a ser 

denominados 1º Grau, enquanto o Ensino Colegial passou a ser denominado 2º Grau. 
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interior o do Civismo. 

 Compreensão dos valores eternos, permanentes, imutáveis, 

verticais,  criados pelo espírito, e os valores mutáveis, transitórios, 

horizontais, inováveis e renováveis com a sociedade em mudança, 

influenciados ou produzidos pela inteligência, através da ciência e da 

tecnologia.  

 Os valores permanentes formam o caráter e, portanto, o Homem 

moral e o Homem cívico, impregnado de amor, bondade, justiça, 

liberdade, sentimento de dever, lealdade, responsabilidade, 

capacidade de renúncia e solidariedade. 

 Compreender que o homem informa a sociedade, ambiente natural 

de existência e aprimoramento, colocada em seu caminho para 

chegar a Deus. 

 O homem deve responder com cota especial de esforço, através de 

uma vida reta e de participação social, nela incluída a vivência da 

cidadania. 

 A democracia é a organização política que oferece as melhores 

condições para realização individual do Homem e para a convivência 

com seus semelhantes. 

 O conceito de civismo deve ter em vista três aspectos fundamentais: 

Caráter, Patriotismo e Ação. Caráter com base na moral, originaria 

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. (CNMC, 1970). 

O programa indicava a metodologia que deveria orientar os conteúdos a ser 

trabalhados. Para o Ciclo 1 do 1º Grau, destacava a exposição teórica como 

insuficiente, apesar de importante. Para que o aluno pudesse apreender os 

conceitos, era preciso que pudesse viver situações reais. Deveria ser levado a 

pesquisar, observar, refletir, criticar, decidir e fazer.  
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As atividades extraclasse apareciam como foco principal nesse momento, 

pois a partir delas os indivíduos explorariam as situações de vivência real. 

Elaboração de jornais, festas cívicas, atividades desportivas, clubes agrícolas, 

entre outras. As escolas deveriam se assemelhar a uma microssociedade, para 

que o aluno pudesse, no decorrer de seu aprendizado, praticar a cidadania.  

Para o Ciclo 2 do 1º Grau, assim como para o 2º Grau, os alunos eram 

considerados jovens e deveriam ser preparados para auxiliar no desenvolvimento 

do país. Além dos objetivos originais da EMC, outro é acrescentado nesse nível de 

ensino:  

 

A formação do caráter bem realizada e o estabelecimento das 
bases do civismo, com o estudo da terra, do homem, da terra e das 
instituições nacionais, motivarão o futuro cidadão para participar 
com responsabilidade e adequadamente, do desenvolvimento 
integral do País, nele incluindo o socioeconômico (CNMC, 1970). 

 

A metodologia utilizada ficou igual à anterior. Nesse nível, o programa 

destacou a necessidade de autodisciplina e autogoverno. Continuou sendo 

destacada como necessária a vivência da cidadania. 

O programa destacava ainda que os professores deveriam ser os exemplos 

que norteariam as ações dos alunos. Por isso a necessidade de uma conduta 

correta por parte destes profissionais. 

O programa para os níveis primário, ginasial e colegial era bastante 

extenso, sendo bastante semelhantes o ginasial e o colegial. Não apresentava um 

foco específico que norteasse a linha de conteúdos. Abordava os conceitos de 

família e seu papel na sociedade; a formação do caráter e a importância do 

civismo para a formação deste; a relação com a comunidade era um dos assuntos 

mais  abordados. Outro ponto que era considerado pelo programa era a 

Segurança Nacional. O bem comum e os direitos e deveres dos cidadãos para 

com a comunidade, família e escola, também eram trabalhados nesse nível de 
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ensino. 

No quadro a seguir é possível visualizar o resumo do programa curricular 

direcionado ao ensino primário elaborado pela CNMC. 

PROGRAMA PARA O ENSINO PRIMÁRIO DA CNMC 

I 

Deveres do Homem (Deus); Religião (valores); Oração (contato com Deus); Espírito e Matéria; 

Hierarquia de valores (permanentes e transitórios); Tradição Religiosa. 

II 

Caráter (formação); Civismo (caráter, patriotismo, ação); Homem (moral e cívico); Renúncia 

(construção da civilização). 

III 

Instituição Família (amor e renúncia); Papel da Família; Criatura Humana (dignidade, 

obediência e respeito); Autoridade (família e escola); Ordem e Higiene. 

IV 

Comunidade (lar, escola e ambiente comunitário); Trabalho (necessário para a dignidade 

humana); Solidariedade e Cooperação; Escola na Comunidade; Contribuição (individual e 

coletiva para o progresso da comunidade). 

V 

Relação entre Comunidades; Necessidade de Leis; Pátria (ambiente físico; história; 

problemas; ideais e anseios). 

VI 

Propriedade Pública (bem comum); Segurança Nacional; Direitos e Deveres; Trabalho (direito 

e dever); Governo Democrático (características). 

VII 

Deveres e Direitos Fundamentais do Homem 

Para o nível ginasial, o programa muda consideravelmente. As propostas 

têm em vista os conceitos de Homem, Religião, Virtudes, além de outras 

instituições como a Igreja, as Forças Armadas e o Estado. A Pátria deveria ser 

abordada a partir de suas características físicas e históricas. Nessa perspectiva os 

Vultos Nacionais aparecem também como assunto a ser abordado. O civismo 
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continua sendo trabalhado para formar o caráter, mas nesse nível há também a 

concepção de patriotismo e ação intensa. Os problemas brasileiros começam a 

ser discutidos tendo em vista a participação dos alunos na solução desses 

problemas.  

No quadro a seguir, é possível visualizar o resumo do programa curricular 

direcionado ao ensino ginasial elaborado pela CNMC. 

PROGRAMA PARA O ENSINO GINASIAL DA CNMC 

I 

Harmonia do Universo; Conceito de Homem (espírito e matéria); Conceito de Religião (criatura 

e criador); Religiosidade (dignidade e liberdade); Religião (base moral); Liberdade com 

responsabilidade. 

II 

Caráter (formação); Homem (moral e cívico); Valores (Subjetivos; Objetivos; Permanentes e 

Efêmeros); Hierarquia de Valores; Virtudes (morais e cívicas); Deveres e Direitos (morais e 

cívicos). 

III 

Nacionalidade; Terra (ordem econômica e social); Homem (etnia); Instituições (família, Igreja, 

Forças Armadas, Estado e instituições culturais). 

IV 

Constituição do Brasil; Três Poderes; Segurança Nacional; Ordem Econômica e Social; 

Família (educação e cultura); Democracia Brasileira. 

V 

Pátria (física e histórica); Vultos Nacionais; Símbolos Nacionais; Voto; Serviço Militar; Civismo 

(caráter; patriotismo; ação). 

VI 

Organização do Brasil (social, política e econômica); Principais Problemas Brasileiros; Relação 

(pessoas, família e comunidade); 

VII 

O Brasil e o Mundo (relações internacionais)  

VIII 
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Estruturas Sociais Contemporâneas (democracia: espiritualista; comunismo: ateu);Democracia 

(valores espirituais e morais) 

Para o ensino colegial, o programa é bastante semelhante ao do nível 

anterior; além destes, aborda assuntos como voto e serviço militar como 

expressões de civismo, a preocupação com as instituições exteriores como ONU e 

OEA e suas bases filosóficas. O comunismo é abordado como negação de 

liberdade.  

No quadro a seguir, é possível visualizar o resumo do programa curricular 

direcionado ao ensino colegial elaborado pela CNMC. 
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PROGRAMA DE ENSINO COLEGIAL DA CNMC 

I 

Harmonia do universo (unidade na diversidade); Conceito de Homem (pessoa humana); 

Conceito de Religião (criatura e criador); Deus (ética e moral); Religiosidade; Liberdade 

(fundamentos morais, espirituais); Religião (base moral); Necessidade da Religião. 

II 

Noções de Axiologia ( Valores subjetivos, objetivos; permanentes, efêmeros); Hierarquia de 

Valores; Virtude (moral e cívica); Deveres e Direitos (morais e cívicos); Virtudes (morais e 

cívicas);  Deveres e Direitos (morais e cívicos); Atos Humanos (moralidade). 

III 

Nacionalidade; Terra (característica); Homem (etnias com foco no homem brasileiro); 

Instituições (família; Igreja; escola; trabalho; justiça; forças armadas; Estado e instituições 

culturais); Espirito Religioso (origem e evolução); Estrutura Social. 

IV 

Constituição do Brasil; Bases Filosóficas; Educação Nacional; Três Poderes (Forças Armadas, 

Segurança Nacional, Nacionalidade); Direitos Políticos (economia, social, trabalho, 

propriedade, família, educação e cultura); Atos Ilícitos; Crime e Contravenção; Democracia. 

V 

A Pátria (física e histórica);  Vultos Nacionais; Caráter (ação construtiva);Os Símbolos 

Nacionais; Segurança nacional (Forças Armadas); Voto e Serviço Militar (expressões de 

civismo) Civismo (caráter, patriotismo, ação) 

VI 

Organização sócio-político-econômica do Brasil; Problemas Brasileiros; Estrutura Social 

(aspectos religiosos, éticos e morais); Trabalho e Justiça Social; Desenvolvimento Econômico; 

Educação e Desenvolvimento; Perspectivas da Juventude. 

VII 

Brasil (mundo); Realidade Atual (populacional e comunicação); Integração no mundo 

ocidental. 

VIII 

Estruturas Sociais Contemporâneas (democracia: espiritualista; comunismo: ateu); 

Democracia (alicerçada em valores espirituais e morais); Comunismo (negação da liberdade 

social). 
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Este programa foi elaborado pela CNMC e as fontes utilizadas para o 

documento foram: a Constituição de 1967; o Decreto-Lei nº 868/69; a LDB nº 

4024/61 e as Instruções Reguladoras do Concurso para o Guia de Civismo de 4 

de julho de 1968. 

2.4 O CFE e o Parecer 94/71. 

A introdução do Parecer 94/71, que fixou o currículo e programa definitivo 

da EMC, apresenta os objetivos da disciplina, válidos para todo tempo e lugar: “a 

imantação da vontade humana para o Bem, para a Justiça, para o Direito, sua 

subordinação livre ao Dever” (Parecer 94/71). 

A Liberdade foi outro conceito trabalhado nesse parecer. O homem teria 

liberdade para tomar as decisões e atitudes, e a Educação Moral se fazia 

necessária para guiá-lo e ensiná-lo a abrir os olhos para o Bem.  

Logo, a Educação Moral visava 

 

À decantação do Instinto 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 e do jovem, até a idade adulta (Parecer 94/71). 

 

Quanto à definição de Educação Cívica, ela era construída  

 

na medida em que toma consciência de si mesmo, e da sociedade 
de que faz parte, que o homem desenvolve sua consciência crítica. 
Esta consciência ele a exercerá e a desenvolverá participando do 
desenrolar da própria história, cujo vir-a-ser é encarado como um 
processo permanente de aperfeiçoamento do próprio Homem e da 
Sociedade, em busca de sua plenitude (Parecer 94/71). 

 

Destacava o papel da Pátria e o amor que os cidadãos deviam nutrir por 
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este pedaço de chão, em última análise uma personalidade moral. Descrevia a 

Pátria da seguinte maneira: “Ela tem um corpo e uma alma. Ela é um território, um 

povo, uma língua (ou mais de uma), uma religião (ou mais de uma), uma tradição 

espiritual portada pela História.” (Parecer, 94/71). 

Reforçava a ideia, difundida pelo governo militar, de uma nação baseada na 

igualdade de direitos e na ausência de conflitos políticos e ideológicos. 

 

Sociedade onde todos tenham, de fato, a oportunidade de uma vida 
humana, digna e fraterna. Sociedade donde sejam banidas a 
violência e a injustiça e onde estruturas sociais desumanas e 
peremptas cedam lugar a novas formas de organização e de 
convivência baseada na igualdade democrática” (Parecer 94/71) 

 

O documento deixava claro o foco da informação contida na sua 

constituição: “a Educação Cívica visa, desta forma, basicamente, à formação da 

criança, do adolescente e do jovem para a Democracia.” (Parecer 94/71).  

Chamava atenção para a importância de o indivíduo fazer parte da 

construção de uma Pátria engrandecida, “uma Pátria em que haja um lugar ao sol 

para todos, e que seja, cada dia mais, uma Democracia de homens livres, 

responsáveis e solidários”. (Parecer 94/71).  

A Educação Cívica visava à preparação do: 

 

Futuro adulto participante, capaz de discernir e de optar, mediante o 
amadurecimento de uma consciência crítica e desejoso de construir 
e de transmitir aos seus filhos uma Pátria ainda mais merecedora de 
amor e respeito (Parecer 94/71). 

 

Dessa forma, a Educação Moral e Cívica tinha como objetivo: 
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a formação de cidadãos conscientes, solidários, responsáveis e 
livres, chamados a participar no imenso reforço de desenvolvimento 
integral que nossa Pátria empreende, atualmente, para construção 
de uma sociedade democrática, que realiza seu próprio progresso, 
mediante o crescimento humano, moral, econômico e cultural das 
pessoas que a compõem (Parecer 94/71). 

 

A disciplina deveria ser aplicada de forma sistemática e progressiva, mas 

quando transmitida somente por meio de conteúdo se tornava incompleta; por isso 

a importância da prática educativa, na qual o aluno formaria a disposição da 

vontade e tomaria as decisões que norteariam sua vida. Dessa forma, “Disciplina e 

Prática Educativa são isoladamente insuficientes. Ambas precisam uma da outra, 

e se completam mutuamente” (Parecer 94/71).   

O papel do professor de EMC era fundamental para que a disciplina fosse o 

anúncio de um futuro promissor. Este profissional deveria ser considerado pelos 

alunos como um padrão de dignidade e competência.  

 

“sempre se deverá ter presente que a aceitação e o respeito que 
uma turma de alunos votar a um professor reverterão, naturalmente, 
sobre a disciplina que eles lhes for ministrar, na medida mesma que 
sua competência e de seu amor à tarefa” (Parecer 94/71). 

 

No ensino primário, a EMC não contava com um professor específico, 

sendo o professor da sala o responsável por transmitir os saberes pertinentes à 

formação moral e cívica do aluno. A formação para o professor de EMC para este 

nível de ensino se daria nos cursos normais. 

Nos outros níveis de ensino, a formação do professor de EMC deveria ser 

universitária; na falta de profissionais habilitados, poderiam atuar na área os 

professores formados em Filosofia, Ciências Sociais, Geografia, História e 

Pedagogia, desde que tenham feito o exame de suficiência na forma da 

legislação. 
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Segundo o parecer, ao Diretor do estabelecimento de ensino cabia designar 

um Orientador que estivesse devidamente qualificado para coordenar as 

atividades de EMC, além de prestar assistência ao CCE.  

Quanto à avaliação, o critério ficava a cargo da instituição, mas deveria se 

pautar: 

a) os trabalhos, escritos ou orais, elaborados pelos alunos, por ocasião 

do transcurso de grandes datas históricas, datas que deverão ser 

transformadas em centros de interesse e fontes de motivação pelos 

diretores de estabelecimentos e pelos orientadores e professores de 

Educação Moral e Cívica; 

b) os relatórios e trabalhos escritos ou orais resultantes da participação 

dos alunos em atividades extraclasse, de caráter patriótico e 

solidário, como o “Projeto Rondon”, a campanha de erradicação do 

analfabetismo, assistência aos favelados, a campanha para a 

doação de sangue, o combate às endemias rurais e outras 

campanhas semelhantes, que levam os estudantes a tomar 

consciência dos problemas nacionais e comunitários e a se 

interessar pela busca de suas soluções. 

O parecer reforçava ainda a necessidade de criação de outras instituições 

extraclasse, para que a prática educativa da EMC fosse mais eficiente. As 

instituições seriam: “bibliotecas, jornal, academia, centros diversos, ‘fórum’ de 

debates, núcleo escoteiro, centro de formação de líderes comunitários, clube 

agrícola, oficinas, grêmios cênico-musical, banco, cooperativa, centro de saúde, 

grêmio esportivo, grêmio recreativo, associação de antigos alunos, etc.” (Parecer 

94/71). 

Demonstrava também: 

 

interesse particularmente relevante é a criação, em todos os 
estabelecimentos de qualquer nível de ensino, de um Centro Cívico 
(que nas escolas superiores se chamará “Centro Superior de 
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Civismo”), destinado à coordenação das atividades de Educação 
Moral e Cívica e à sua irradiação na comunidade local. O diretor do 
estabelecimento de ensino designará um professor para ser 
orientador do Centro Cívico. O Centro Cívico terá uma diretoria, 
eleita pelos alunos na forma legal (Parecer 94/71). 

 

O programa de ensino para o 1º e 2º Grau era dividido em Unidades que 

deveriam ser trabalhadas tendo em vista as particularidades da escola, do público 

e dos recursos disponíveis. 

O Programa para o Curso Primário se constituía de duas Unidades. A 

Unidade I tinha como objetivo a boa integração social do aluno na sociedade. Era 

difundida a noção de que, para ter direitos, era necessário cumprir deveres, tendo 

como enfoque a Família, sua relação com a escola e a comunidade. 

A Unidade II situava a criança como membro de um grupo maior e definia o 

exercício do papel de cidadão que o indivíduo viria a desempenhar no futuro. O 

enfoque dessa unidade estava centrado na escola e suas relações com a 

comunidade. 

Em ambas as unidades, os conteúdos eram permeados pela religião, pelo 

papel da criança na sociedade, pelas noções de autoridade, por comportamentos 

adequados e pelos símbolos nacionais: Bandeira Nacional, Hino Nacional e Hino à 

Bandeira. 

No quadro a seguir, é possível visualizar o resumo do programa curricular 

direcionado ao ensino primário elaborado pelo CFE. 

PROGRAMA PARA O ENSINO PRIMÁRIO DO CFE 

 

ENFOQUE: Família: relação com a escola e a comunidade; Escola: suas relações 

com a comunidade. 

 

OBJETIVOS: Integração com a sociedade; Cumprir deveres = direitos; Vivenciar o 

papel de cidadão; Gerar sentimento de pertencer a um grupo maior – País. 
 

UNIDADE I 
 

UNIDADE II 
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Noção de Deus; A Família; Distribuição de 

Tarefas; Papel da Escola; Valorização do 

Trabalhão; Noção de Autoridade e Liderança; 

Responsabilidade por Propriedade Pública; e 

Símbolos da Pátria. 

Ampliar Horizonte Social; Exercitar as 

Habilidades, Hábitos e Atitudes de 

Cidadão. 

Os objetivos para o Ciclo Ginasial estavam divididos em duas Unidades: 

Unidade I: centrada no preparo do cidadão para obedecer às leis, a integração à 

comunidade e ao trabalho, além de adquirir habilidades necessárias para se viver 

a democracia. O enfoque seria na comunidade e nas suas relações com a 

comunidade nacional.  

A Unidade II foi dividida em Subunidades: “O Homem” e “A Pátria”. 

A Subunidade I adotava como base: Pessoa Humana; Noção de valor 

moral; Caráter; Moral; Religião; Tradições religiosas do homem brasileiro. 

Enquanto na Subunidade II a base era: A terra; O homem tendo em vista 

suas peculiaridades, prerrogativas e responsabilidades; A organização sócio-

político-econômica; Unidade nacional; Aspirações e objetivos nacionais; Símbolos 

nacionais. 

As unidades do Ciclo Ginasial tinham como conteúdos programáticos os 

deveres e direitos dos indivíduos; o trabalho como um direito do cidadão; a terra e 

o homem situados pela história; características do governo nacional; defesa das 

instituições nacionais, etc.  

No quadro a seguir, é possível visualizar o resumo do programa curricular 

direcionado ao ensino ginasial elaborado pela CFE. 

 

PROGRAMA PARA O ENSINO GINASIAL DO CFE 
 

ENFOQUE: COMUNIDADE: suas relações com a comunidade nacional – País. 

 

OBJETIVOS: Obediência às leis, integração social e fidelidade ao trabalho; Vivenciar 

atitudes e habilidades democráticas. 
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UNIDADE I 

Deveres e Direitos; Trabalho 

(Dever e Direito); Tradições 

Religiosas; Conceito de Pátria; 

Características do Governo 

Nacional; Segurança Nacional; 

Símbolos da Pátria. 

 

UNIDADE II 

 

O HOMEM 

Homem; Ética; 

Importância da 

Família e da 

Escola; Princípios 

Morais; Heranças 

Étnicas. 

 

A PÁTRIA 

Características Físicas, 

Históricas e Econômicas; Vultos 

Nacionais; Instituições: Família, 

Estado, Nação; Língua; Folclore; 

Forças Armadas; Defesa Civil; 

Integridade Territorial; Soberania 

Nacional; Paz Social; Símbolos 

Nacionais. 

O Programa para o Ciclo Colegial tinha como enfoque o País. Seus 

objetivos eram: identificar o país em relação às outras Nações; Conhecimento dos 

Problemas Nacionais, para que se possa futuramente auxiliar na resolução dos 

mesmos; e a Compreensão dos anseios do povo. 

A Unidade I se apresentava com uma Subunidade: O Brasil e o Mundo, na 

qual se trabalhava: A Comunicação; A integração do Brasil na Civilização Íbero-

Americana e no Contexto Mundial; Relações Internacionais. 

Seus conteúdos programáticos eram embasados na literatura e no folclore 

como formas de integração, além de apresentar os órgãos existentes no exterior, 

por exemplo, a ONU. Era indicado que se estudasse os direitos humanos. 

A Unidade II tinha como base: Problemática Brasileira: Problemas 

Brasileiros; Símbolos Nacionais. Nessa unidade, cabia ao professor trabalhar 

assuntos que abordassem a etnia, a cultura, a educação, a ciência e a tecnologia, 

a política habitacional, o mercado de trabalho, entre outros. 

No quadro a seguir, é possível visualizar o resumo do programa curricular 

direcionado ao ensino colegial elaborado pela CFE. 
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2.5 Programa da CNMC x Programa CFE 

As orientações dos programas demonstram as diferenças de 

posicionamentos dos órgãos que os elaboraram. Entretanto, alguns pontos podem 

ser levantados no sentido de explorar as semelhanças das ideias desenvolvidas. 

Dentre elas, podemos destacar: 

 Ambos adotam uma concepção religiosa para desenvolver a moral; 

 A EMC visava à formação democrática dos jovens para desenvolver 

a cidadania; 

 O papel do professor era fundamental para o alcance dos objetivos 

da EMC. 

 A disciplina somente como conteúdo não era suficiente para o 

alcance dos objetivos, por isso a necessidade de instituições 

extraclasse para que a prática fosse desenvolvida; no caso do 

Parecer, era de interesse particularmente relevante a criação dos 

CCEs. 

Contudo, observam-se inúmeras diferenças entre os programas. O CFE 

 

PROGRAMA PARA O ENSINO COLEGIAL DO CFE 
 

ENFOQUE: País: suas relações com o Mundo; sua problemática e metas. 

 

OBJETIVOS: Identificar o Brasil em relação a outras Nações; Conhecer os 

Problemas Brasileiros; Compreender as Aspirações do Povo. 

UNIDADE I 

O Brasil e o Mundo; Formação do 

Espírito Critico; Arte, Literatura, Folclore; 

Órgãos Externos: ONU e OEA; 

Declaração dos Direitos Humanos. 

UNIDADE II 

Problemática Brasileira; O Homem 

Brasileiro; Regiões Brasileiras; Educação; 

Ciência e Tecnologia; Saúde; Habitação; 

Trabalho; Energia; Comércio Interno e 

Externo; Agricultura; Desenvolvimento 

Industrial; Mercado de Trabalho. 
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procura estabelecer objetivos, enfoques e divide os ciclos (primário, ginásio e 

colégio) em Unidades. Já a CNMC não determina o enfoque, somente os 

conteúdos a serem ministrados e os níveis correspondentes. 

Para o Ensino Primário, o CFE estabelece a família como enfoque: a 

criança deve ser instruída levando-se em conta sua relação com as pessoas mais 

próximas (família, escola e comunidade local). A CNMC somente estabelece os 

conteúdos programáticos para o nível. 

Os conteúdos que se repetem nos dois programas são: Família; Religião; 

Civismo e Caráter. 

Para o Ensino Ginasial, o CFE determina que o enfoque seja na 

Comunidade. Quanto aos conteúdos programáticos, os que se repetem são: 

Conceito de Homem tendo como base sua relação com Deus; Caráter; Religião; 

Etnias; Tradições; Direitos e Deveres; Democracia. Nesse nível, o CFE traz as 

discussões ao nível das responsabilidades do Homem para com a Comunidade 

onde está inserido, sempre focando seus deveres e direitos em relação ao 

assunto discutido. A CNMC adota uma visão mais global dos conceitos, sempre 

colocando o Homem para o Mundo e para a Nação. 

O Ensino Colegial do CFE aborda assuntos mais globais, coloca o homem 

como responsável pela relação Brasil e o Mundo, aborda os problemas nacionais 

e a relação do país com os demais do globo terrestre. Inclui as tradições nacionais 

e a importância das outras etnias formadoras de cultura dentro do país e os 

Símbolos Nacionais. Assim como nos outros níveis, também são abordados temas 

como: cultura; educação; politica; comunicação; comércio externo e interno; 

saúde; ciência e tecnologia.  

No programa da CNMC, somente nesse nível aparece a questão dos 

Símbolos Nacionais, o Brasil e sua relação com  as instituições estrangeiras como 

ONU, OEA, o crescimento econômico e a democracia. Esse nível de ensino 

demonstra maior divergência de ideias entre o CFE e a CNMC; a semelhança dos 

conteúdos é quase inexistente. Destacam-se os Símbolos Nacionais e a 

preocupação de ambos com relação à integração do Brasil e outros países do 



73 

mundo. 

No próximo capítulo, serão apresentados e analisados os elementos legais 

definidores dos CCEs e suas relações com as normas estabelecidas pela CNMC, 

bem como suas articulações com a disciplina EMC, estabelecida como obrigatória 

pelas políticas de educação da ditadura militar. 

Além disso, vale frisar que serão apontadas algumas considerações sobre a 

conjuntura política do momento do pré-golpe militar e as imediatas intervenções 

efetuadas sobre o conjunto do movimento estudantil brasileiro. Tal digressão 

justifica-se pela necessária relação entre a censura aos estudantes mobilizados e 

a criação dos CEE nas escolas de 1º e 2º graus. 
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CAPÍTULO 3 

A Criação dos Centros Cívicos Escolares 

“Apaixona-te pela tua Pátria; trabalha, 
confia e prospera” (Comandante Frederico 
Villar). 

“Esta é a mocidade que estuda de fato, que 
trabalha e produz, construindo o grande e 
próspero Brasil com que sonhamos” (Guia 
de Civismo, 1968, p.92). 

 

No presente capítulo buscou-se analisar os CCEs, levando em conta os 

motivos que impulsionaram sua criação nas escolas públicas e particulares de 1º e 

2º graus do país. Em um primeiro momento, discutiu-se as intenções militares em 

instituir esses centros e sua relação com o momento vivido pelo país, 

destacadamente a repressão ao ME universitário e secundarista que se tornou 

uma das maiores forças de oposição ao regime ditatorial. 

Em um segundo momento, buscou-se analisar as concepções de civismo 

consubstanciadas no Guia, especificamente o item sobre a formação da juventude 

brasileira, estabelecendo uma relação entre as concepções propostas por esse 

documento e as práticas desenvolvidas pelos CCEs.  

Por fim, procedeu-se ao exame das fontes primárias (escritas e orais), 

levando em conta alguns elementos retirados da documentação selecionada. São 

elas: Eleições; Campanhas; Comemorações Cívicas; Competições e Atividades de 

Lazer e Cultura. Na apresentação e discussão desses elementos, foram 

consideradas algumas categorias de análise, a saber: Pátria, Família, Saúde e 
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Disciplina. 

1. O movimento estudantil e as políticas de repressão 

O movimento estudantil (ME) figura como peça fundamental nessa 

discussão, posto que suas práticas reivindicatórias geraram diversas situações de 

conflito entre os militares e os estudantes secundaristas e universitários, 

posicionando os CCEs como uma forma de agrupar e formar politicamente a 

juventude escolar e deter o ME secundarista. 

O período do surgimento e do fortalecimento do ME se deu nas décadas de 

50 e 60 do século passado, um período significativo no tocante às discussões 

acerca da política nacional, interrompidas pelo golpe articulado pelos militares e 

outros setores conservadores, tais como a Igreja Católica, dando origem à 

ditadura militar, que se estendeu de 1964 a 1985. 

O governo golpista se apresentava como o protetor da nação contra o 

comunismo, contra a corrupção e se mostrava como a única alternativa para a 

restauração da democracia, sendo isso algo necessário e provisório. Porém, os 

conflitos dentro do Congresso e a insatisfação da população em relação à 

economia e à política desencadearam uma reação militar na qual o uso dos atos 

punitivos tornou-se regra. 

Contra a restauração da democracia, segundo Germano (2005), o que 

ocorreu foi a implantação gradual de uma ditadura militar que adotou a Ideologia 

da Segurança Nacional influenciada pelos interesses dos EUA, em conformidade 

com os pressupostos da Guerra Fria. “Consolidada a vitória golpista, os verbos 

conjugados pelos militares foram reprimir e expurgar aqueles considerados 

‘inimigos do regime’“(Brito, 2008, p. 114). Para esse autor 

 

Os resultados dessa fúria repressiva foram sentidos principalmente 
pelos militantes do movimento sindical e os ativistas das ligas 
camponesas. Os expurgos tiveram como alvo também funcionários 
públicos juízes e militares. Os estudantes não ficaram imunes, nem 
o conjunto dos ativistas engajados na luta pelas reformas de base. 
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A militância de esquerda também seria visada. Não por acaso, a 
UNE e o PCB foram alvos de processos judiciais (Brito, 2008, p. 
114).  

 

As perseguições aos universitários ligados à UNE e ao PCB passaram a ser 

constantes. Segundo Santana (2007), devido aos estudantes terem se tornado 

politizados e reivindicadores durante o governo Goulart, na ditadura passaram a 

ser perseguidos, presos, torturados e, muitas vezes, mortos. Além do mais, alguns 

deles eram ideologicamente comprometidos com o socialismo. 

O ME apresentava grande capacidade de mobilização popular; por isso, 

tornou-se um dos maiores oposicionistas ao governo. A repressão que se abateu 

sobre esse grupo durante os governos Castelo Branco e Costa e Silva gerava 

perplexidade devido à violência com a qual era tratado. Santana (2007), ao citar 

Poerner (1995), afirma 

 

O pensamento da ditadura quanto à universidade e aos estudantes 
se resumia numa “solução”: o “tratamento de choque” – como diria o 
sr. Roberto Campos – para “acabar com a subversão”. Tratava-se 
de expulsar o demônio da rebelião patriótica daqueles corpos 
jovens, substituindo-o pelo anjo da subordinação aos interesses 
antinacionais, para que esse objetivo fosse alcançado valia tudo: 
suspender, expulsar, prender, torturar estudantes; demitir 
professores; invadir faculdades; intervir, policialmente, nas 
entidades estudantis; proibir qualquer tipo de reunião ou assembleia 
estudantil; acabar com a participação discente nos órgãos 
colegiados da administração universitária; decretar a ilegalidade da 
UNE, das nações dos estudantes nos Estados e dos diretórios 
acadêmicos; destruir a Universidade de Brasília; deter, enfim, o 
processo de renovação do movimento estudantil e da universidade 
em nosso país  (Poerner apud Santanta, 2007, p. 61).  

 

O ME nos âmbitos universitário e secundarista não ficou calado diante dos 

decretos e atos repressivos dos militares, posicionando-se nas mais diversas 

situações. Suas reivindicações não se restringiam às questões educacionais, 

articulando-se inclusive com os movimentos sindicalistas. Martin (2006) destaca, 
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por exemplo, a participação dos estudantes secundaristas envolvidos em 

movimentos promovidos contra o arrocho salarial dos trabalhadores metalúrgicos 

de São Paulo e Osasco em 1966. 

O ano de 1966 foi marcante para o ME universitário e secundarista pelo 

número de eventos contrários à ditadura promovidos pelos estudantes em 

diversas cidades do país. Para Bagatim 

 

diversos grêmios estudantis da cidade ajudaram a reorganizar a 
UERP (União dos Estudantes de Ribeirão Preto). No dia 21 de 
setembro de 1966, uma passeata contra a ditadura foi organizada 
em Ribeirão Preto. Os estudantes se concentraram no centro da 
cidade e de lá caminharam até as imediações do Paço Municipal. 
Uma tropa de choque os aguardava diante da prefeitura. Houve um 
enfrentamento, mas os estudantes conseguiram reorganizar a 
manifestação na frente da catedral. Houve novo confronto com a 
tropa de choque, que também se encaminhou para o local. Muitos 
estudantes se abrigaram dentro da catedral, onde se encontrava o 
arcebispo Dom Felício da Cunha Vasconcelos. Passado o tumulto, 
Dom Felício tentou conversar com os policiais pedindo que 
permitissem a saída dos estudantes abrigados na catedral. Como os 
policiais não atenderam ao seu pedido, Dom Felício colocou-os em 
seu carro e os levou para suas casas. Esta foi a primeira 
manifestação de protesto à ditadura organizada em Ribeirão Preto e 
noticiada pela imprensa local, falada e escrita (Bagatim, 2006, p. 
44). 

 

Carneiro (2008) destaca ainda, 

 

Às vésperas do início da greve dos estudantes da Central 
chegavam à Bahia as noticias de movimentações estudantilsdo Rio 
de Janeiro. Os Estudantes do Ginásio Thomé de Souza em Senador 
Camará, bairro da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, tinham 
aderido à greve contra a falta de professores no quadro do Estado 
devido à carência deixada por Carlos Lacerda após sua saída do 
Governo do Rio de Janeiro (p. 14). 

 

E ainda, 
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Na Bahia, as manifestações em torno da peça do GATEB são 
apontadas como precursoras da reorganização estudantil 
secundarista em Salvador. Começaram a repercutir nos jornais a 
partir da greve deflagrada pelos estudantes do Central em 31 de 
maio de 1966, situando-se, portanto, em um período posterior à 
greve dos Secundaristas do Rio de Janeiro (Carneiro, 2008, p. 15). 

 

Segundo Martim (2006), as atividades desenvolvidas pelos estudantes 

eram em sua grande maioria vinculadas às atividades culturais, mas de cunho 

político,  

 

Desempenhavam importante papel de mobilização junto aos 
movimentos sociais, não só em Osasco, como em todo o país – a 
exemplo dos Centros Populares de Cultura (CPC), ligados à UNE, 
que tinham por base a atuação do teatro de rua, encenavam peças 
que tratavam dos acontecimentos do cotidiano e usavam linguagem 
popular para atingir o grande público, além de promover cursos, 
realizar filmes e documentários, (exposições gráficas e fotográficas) 
e festivais de cultura popular, patrocinar gravação de discos e 
manter publicações. O objetivo era contribuir para o processo de 
transformação da realidade brasileira, principalmente através de 
uma arte didática de conteúdo político (Martim, 2006, p. 105). 

 

O ME estudantil conseguiu se organizar e fazia oposição clara ao regime 

militar; dessa forma, as passeatas estudantis 

 

[...] irritaram o governo e reanimaram a oposição, à medida que 
ampliavam o movimento estudantil, mobilizando-o, também para a 
invasão dos restaurantes universitários, arbitrariamente fechados, e 
para as greves contra o pagamento de anuidades. Aos cartazes 
estudantis de Abaixo a Ditadura, Viva a soberania nacional. Povo 
sim, ditadura não, Abaixo o imperialismo, O voto é do povo e Se são 
fortes, abram as urnas, bem como o Hino Nacional – entoado em 
todas as passeatas – o povo reagia, invariavelmente, com aplausos 
e chuvas de papel picado do alto dos edifícios (Poerner apud 
Santana, 2007, p. 75). 
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Em resposta aos ditames repressivos do regime militar, eram decretadas 

greves gerais, passeatas do silêncio, na qual os estudantes amordaçados e 

trajando roupas prestas eram contidos e detidos. Em todo o Brasil se percebia o 

ME orientado pela UNE e pelos secundaristas.  

 

Realmente, após o episódio em Minas Gerais, que culminou no 
espancamento de jovens mineiros, foram desencadeadas várias 
passeatas estudantis de solidariedade pelo país: nos dias 19 (dois 
mil estudantes) e 24 (cerca de 5 mil), no Rio de Janeiro, no dia 18 
(dois mil), em São Paulo, além de manifestações públicas em outros 
Estados, como Paraná e Espírito Santo (Santana, 2007, p. 75). 

 

Outro evento que marcou o ano de 1966 foi a UNE voltar a funcionar na 

legalidade depois de ter ficado seis meses fechada por determinação presidencial. 

Entretanto, ao tentarem realizar seu 28º Congresso em Minas Gerais, descobriram 

que o Secretário da Segurança de Minas Gerais tinha a incumbência de reprimir e 

impedir a realização do evento. E, de acordo com Santana (2007), a sede da UEE 

de Minas foi fechada por tempo indeterminado.  

Mesmo assim, no dia 28 de julho de 1966 a UNE realizou o 28º Congresso, 

no qual foram discutidos e aprovados dois importantes documentos: Plano de 

Ação para o exercício de 1966/1967 e a Declaração de Princípios da UNE. No 

Plano de Ação constavam: 

 

as reivindicações universitárias educacionais que eram contra a 
reforma universitária, contra a intervenção norte-americana no 
ensino superior, contra a transformação das universidades públicas 
em particulares, luta pela escola pública gratuita, pela alfabetização 
de todo o povo, pela revogação da lei Suplicy, por um ensino 
secundário voltado para a formação profissional  etc. (Santana, 
2007, p. 78). 
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Os ditames repressivos tinham como foco a educação dos jovens e o 

governo, na figura do ministro Flávio Suplicy, deixou claro o que seria uma 

verdadeira universidade: controlar as instituições de ensino superior, bem como as 

atividades dos alunos e professores. O presidente Castelo Branco também 

defendia o controle das universidades e destacava a necessidade de iniciativas 

anticomunistas, tendo em vista que esse ambiente apresentava um 

comportamento subversivo por parte dos estudantes e docentes. 

Segundo Santana (2007), o presidente Castelo Branco declarava em seus 

discursos que considerava compreensível o entusiasmo da juventude em querer 

participar e influenciar nos rumos do país, mas antes de qualquer coisa era 

necessário um direcionamento de suas intenções, que estes não fossem 

desviados do comportamento desejável e não seguissem rumos perniciosos. 

A lei 4464/64, mais conhecida como a Lei Suplicy8, foi um exemplo do 

controle e do direcionamento que o governo pretendeu dar aos jovens. Santana 

(2007) afirma que “através dessa lei o regime definia quais eram as entidades 

estudantis permitidas, suas atribuições e até mesmo como deveriam ser 

organizadas as suas eleições” (Santana, 2007, p. 65). O voto dos alunos passou a 

ser obrigatório nas eleições dos DAs quem não votasse não podia prestar os 

exames parciais e finais. Seriam elegíveis somente os alunos com bom 

rendimento acadêmico e as eleições eram acompanhadas por representantes do 

Conselho Departamental. 

 

Analisando o teor da lei Suplicy, pode-se perceber que a sua real 
intenção era a extinção do movimento estudantil, visto que suas 
imposições tentavam acabar com a participação política dos 
estudantes e destruir a autonomia e representatividade de suas 
entidades em todos os níveis, transformando estas últimas em 
simples apêndices do Ministro da Educação (Santana, 2007, p. 65). 

 

                                                           
8
 Para outras  informações sobre a Lei Suplicy, consultar Cavalari (1987) e  Brito (2003). 
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Brito (2008) afirma que,  

 

É pertinente notar que havia setores estudantis que eram 
anticomunistas, mas valorizavam a UNE – o que sugere que a 
entidade, na época, no meio estudantil, não era associada  
automaticamente aos comunistas. Deste modo, enquanto o ME se 
encontrava em fase de desarticulação com lideranças perseguidas, 
fugas, substituição das antigas lideranças por estudantes mais ou 
menos afinados com o golpe militar e intervenção nos DAs, a Lei 
Suplicy despertou reações contrárias no meio estudantil 
contribuindo, paradoxalmente, para a rearticulação do ME em 
oposição ao Governo. (p. 123). 

 

A Lei Suplicy e os acordos MEC-USAID9 provocaram a reação dos 

estudantes que invadiam prédios públicos e mais uma vez organizaram passeatas 

e manifestações. Atos aprovados pela opinião pública: “tais ações eram saudadas 

por populares que saudavam os estudantes com chuvas de papel picado do alto 

dos edifícios” (Silva, 2009, p.30). O movimento, que até então contava com a sua 

maioria de estudantes universitários, passou a contar com “a participação não 

menos fervorosa dos estudantes secundaristas, solidários às causas defendidas 

pelos universitários e também contrários à ação militar” (Silva, 2009, p.30). 

Segundo Santana (2007), além da repressão que se abateu sobre os 

estudantes, os militares buscaram novas formas de controlar, manipular e redefinir 

o ME. Faziam isso por meio de prisões de alunos e professores, invasão de 

universidades, demissões de reitores e professores, fechamento dos DAs, controle 

das eleições, etc. 

O ME, por outro lado, se encontrava numa situação um tanto quanto difícil, 

posto que existiam diferenças em relação ao acatamento da Lei Suplicy. Em 

algumas universidades, a indicação era para o voto nulo. A UNE se declarava 

contrária à lei, “o comparecimento à farsa eleitoral ditada pelo Sr. Suplicy 

representa o passo fatal depois do qual a consequência lógica e inevitável será, 

                                                           
9
 Para informações sobre os acordos MEC- USAID, consultar Goertzel (1967) e Germano (1992). 
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para o movimento estudantil, a legalização da mordaça” (Brito, 2008, p. 124). 

Algumas universidades preferiram reorganizar o ME dentro dos DAs que 

estavam enquadrados na lei, devido ao receio de punição aos estudantes, porém 

não eram todos que aderiam a essa alternativa. “Na Faculdade de Filosofia da 

UFBA, por exemplo, houve uma chapa única que contabilizou 139 votos, mas 

quem ganhou a eleição foi o voto nulo com 530 votantes” (Brito, 2008, p.125). 

Outras universidades agiram da mesma forma, o que comprova que a UNE, 

mesmo na clandestinidade, conseguia se articular e mantinha sua autonomia 

política e organizativa e que o governo autoritário não conseguia subordinar os 

organismos estudantis. Os estudantes continuavam clandestinamente fazendo 

oposição ao governo que, por sua vez, continuava a buscar formas de reprimir o 

ME. 

 

No dia 18, a UNE decretou greve geral em todo o país, que 
culminou no famoso Massacre da Praia Vermelha, na madrugada 
de 23 de setembro. Segundo Poerner (1995:254), “desde a véspera 
do massacre, após uma passeata em que o tema mais difundido foi 
‘O Povo organizado derruba a ditadura’, 600 estudantes (...) 
estavam encurralados por centenas de policiais, na Faculdade de 
Medicina”. Na madrugada do dia 23, o futuro Senador Mario Martins 
tentava negociar a retirada pacífica dos estudantes com as 
autoridades, quando se deu a invasão da Faculdade pela Polícia 
Militar, que realmente fez uso de uma violência assustadora, 
massacrando os jovens que ali estavam (Santana, 2007, p. 80).  

 

Com a saída de Castelo Branco da presidência houve, segundo Santana 

(2007), um início de reação positiva do ME. Entretanto, com a emergência do 

governo de Costa e Silva a 

 

repressão aos estudantes se desenvolveu com a mesma violência 
do governo anterior. Por essas razões, o ME continuou combativo 
ao novo governo, manifestando-se através de greves passeatas, 
assim como havia feito em 1966. (Santana, 2007, 83). 
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Nesse período, o discurso dos estudantes começou a se modificar: a luta 

educacional não era mais o foco do movimento. Alguns setores começaram a se 

preocupar com a situação da política nacional e a defender a necessidade de uma 

homogeneização das lutas com os demais setores e classes sociais. Segundo 

Santana (2007), o ME começou a se aprofundar no estudo da realidade brasileira 

para poder traçar as estratégias de luta. 

Os secundaristas ampliaram sua relação com os sindicalistas e começaram 

a encabeçar as frentes de luta. Carneiro (2008) chama atenção para o fato de que 

a maioria dos trabalhos sobre o ME como oposição ao regime militar credita 

participação maior aos universitários, mas em muitas cidades do país, por 

exemplo, Salvador, o ME secundarista assumiu a dianteira.  

As discussões políticas e as reivindicações do ME começaram a se 

modificar durante o 29º Congresso da UNE, realizado na clandestinidade. As 

discussões giraram em torno da situação política do país e as reivindicações 

estudantis ficaram para segundo plano. Esse congresso resultou na Carta Política 

da UNE, que formulava a análise da situação nacional e demonstrava a 

preocupação em definir o papel do ME na luta geral, reforçando a necessidade de 

uma aliança entre as classes.  

Segundo Santana (2007), o ano de 1968 foi considerado o marco mundial 

da atuação dos estudantes: no dia 28 de março, em um protesto no restaurante 

Calabouço devido ao aumento do preço da refeição no Rio de Janeiro, um 

estudante secundarista morreu devido a uma invasão policial. Edson Luís de Lima 

Souto, de 18 anos, foi baleado. A polícia dizia ter reagido à agressividade dos 

estudantes e os estudantes afirmaram terem se defendido da agressão policial. 

De acordo com Santana (2007), a morte do secundarista teve repercussão 

em vários Estados brasileiros, onde foram realizados comícios e passeatas em 

repúdio à violência policial, marcando definitivamente a mudança de opção do 

movimento estudantil, que passou a adotar a tática do enfrentamento, do combate 

contra as forças de repressão. Nesse contexto de responder violência com 
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violência, os estudantes se depararam com a ação repressiva do regime nas 

manifestações que se sucederam. 

O episódio com o estudante secundarista desencadeou grande mobilização 

popular. Seu funeral foi uma das maiores manifestações contra o regime. Segundo 

Araújo (2006), contou com a presença de milhares de pessoas que puderam ouvir 

grande número de jovens proferirem palavras de repúdio ao governo militar e 

ainda que deveriam, naquele luto, começar a verdadeira luta contra a repressão. 

Diversas outras manifestações foram realizadas, tais como a “Passeata do 

Cem Mil”, na qual mais de cem mil pessoas saíram às ruas e se mostraram 

descontentes com a ação violenta e repressiva do governo militar.  

A repressão continuou intensa e ainda piorou bastante com a decretação do 

AI-5, que fechou o Congresso e suspendeu o habeas corpus por tempo 

indeterminado, conforme cita Araújo (2006). A repressão, associada aos 

frequentes conflitos com a polícia e às divergências existentes entre os dirigentes 

do ME, fez com que o movimento se enfraquecesse. Os embates políticos 

internos, que diferiam em relação a qual luta deveria ser travada (política ampla ou 

reivindicatória específica), se fizeram presentes não somente no nível teórico, mas 

também no nível prático. 

Pode-se afirmar que a Reforma Universitária, os Acordos MEC-USAID e 

todo o sistema de ensino modificado pela Lei nº 5692/71, atendiam aos ditames 

do governo, como anunciado no capítulo anterior desta dissertação. 

Os militares buscaram, dessa forma, colocar a escola a serviço do governo, 

como uma maneira de deter o ME e qualquer outra iniciativa oposicionista. Sua 

política a princípio surtiu efeito, tendo em vista que, de acordo com Germano 

(2005), esse foi um período de grande terror para quem era considerado inimigo 

do Estado; mesmo assim, nunca se teve um grau maior de consenso e de 

legitimação social. O autor defende duas explicações para tanto: o povo 

abominava as ações armadas que estavam em uso por parte da oposição e o 

êxito da política econômica que o governo militar pôs em prática. O Brasil vivia 

entre duas situações: o medo da repressão e a euforia do crescimento econômico. 
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O governo, buscando aprovação e a manutenção do poder, se dedicou a 

fortalecer a economia nacional. Para tanto, era preciso redirecionar o olhar do 

povo brasileiro, principalmente dos jovens: fazê-los entender que o país estava 

fadado ao sucesso, mas que para alcançá-lo era preciso desenvolver nos 

indivíduos um “novo padrão de comportamento social, compatível com um 

patamar de desenvolvimento econômico” (Fico, 1997, p. 23). Não era somente 

mudar a forma de agir e pensar do indivíduo, mas sim convencê-lo de que essa 

mudança colocaria o país em um nível superior de desenvolvimento. 

Desenvolver um novo modo de pensar e agir nos indivíduos não era algo 

tão fácil de ser alcançado; era preciso reeducar as crianças e os jovens. Os 

militares procuraram desenvolver o redirecionamento da nação com uma nova 

forma de moral e civismo que já vinha sendo posta em prática desde o Governo 

Vargas, mas que durante a Ditadura Militar assumiu características próprias do 

governo em questão. 

Para tanto, o governo fez uso da educação, como já explicitado acima, e, 

articulado a ela, criou instituições nas quais crianças e jovens seriam orientados a 

demonstrar comportamentos compatíveis com a nova concepção de Nação 

colocada em pauta pelos militares.  

É nessa conjuntura que os CCEs foram criados no interior das escolas, 

para que os alunos pudessem exercer a prática política, de acordo com uma 

regulamentação específica.  Importante ressaltar que, a partir desse órgão, os 

alunos deveriam escolher seus representantes e suas ações e atividades 

deveriam seguir as orientações do Diretor da escola e do Orientador de Moral e 

Civismo.  

A presente pesquisa defende a ideia de que a criação dos CCEs foi uma 

maneira, dentre outras, de deter o ME secundarista que, como afirmado, 

juntamente com o ME universitário fez resistência ao regime militar. 
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2. A implantação do Centro Cívico Escolar: aparato legal 

Como explicitado no capítulo anterior, a instrução por meio dos conteúdos 

ministrados em sala de aula se mostrou insuficiente, sendo necessária a prática 

dos conhecimentos adquiridos em instituições extraclasses. O governo buscava 

uma complementação, por meio da prática, que garantisse a formação moral e 

cívica dos indivíduos. 

Dessa forma, no dia 14 de janeiro de 1971 o governo, para dar andamento 

à sua política de controle, baixou o Decreto nº 68.065 que criou os CCEs. Além 

disso, como apresentado no capítulo anterior, regulamentou a legislação 

pertinente à obrigatoriedade da EMC e à criação da CNMC.  

Além dos CCEs, o decreto supracitado incentivou a criação de outras 

instituições extraclasse para atender a formação dos alunos em seus aspectos de  

ordem física, artística, cívica, moral e religiosa.  

 

[...] os objetivos visados podem ser atingidos através das 
instituições seguintes, obedecida a sequência de finalidades 
apresentadas neste artigo: bibliotecas, jornal academia, centros 
diversos, fóruns de debates, núcleo escoteiro, centro de formação 
de líderes comunitários, clube agrícola, oficinas, grêmios cênico-
musical, banco, cooperativa, centro de saúde, grêmio esportivo, 
grêmio recreativo, associação de antigos alunos e alunas (Decreto-
Lei nº 68.065/71). 

 

No que tange à criação dos CCEs, o Decreto afirmava o que segue: 

 

Artigo 32- Nos estabelecimentos de qualquer nível de ensino, 
públicos e particulares será estimulada a criação do Centro Cívico. § 
4.º Nos estabelecimentos dos níveis primário e médio, o Centro, 
será designado Cívico Escolar (CCE) nos de nível superior, Superior 
de Civismo (CSC) (Decreto nº 68.065/71). 
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Em 31 de dezembro de 1973, a CNMC baixou as diretrizes para o 

funcionamento dos CCEs e dos Centros Superiores de Civismo (CSC), 

estabelecendo assim as finalidades, ideias básicas, medidas e execuções, 

organização, documentação básica, disposições básicas e disposições transitórias 

para o funcionamento dos CCEs. 

Quanto às finalidades, cabia aos CCE:  

 

Centralizar, no âmbito do estabelecimento de ensino, e irradiar 
adequadamente na comunidade local, atividades de Educação 
Moral e Cívica, bem como cooperar na formação ou 
aperfeiçoamento do caráter do educando (Diretrizes da CNMC). 

 

As ideias básicas que norteavam os CCEs muito se assemelhavam às 

concepções de civismo e às orientações dos programas curriculares da EMC, com 

a diferença de que nos centros era exercida a prática dos conteúdos abordados na 

disciplina.  

Cabia aos CCEs influenciar a formação e o aperfeiçoamento do caráter dos 

alunos e prepará-los para vivenciar a Democracia em um futuro próximo. O caráter 

deveria ser desenvolvido por meio do enaltecimento do civismo em decorrência da 

moral e dos atos cívicos que engrandeciam a Pátria. 

As diretrizes retomam o artigo 2º do Decreto-Lei 869/69 e o artigo 32º do 

Decreto 68065/71, determinando que o civismo deveria ser considerado em três 

aspectos: 

 Caráter, com base na moral, tendo por 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. 

As atividades cívicas desenvolvidas nos CCEs deveriam tomar como 

exemplo os brasileiros que tivessem se sobressaído no ambiente nacional por 
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serviços prestados à Nação. Dessa forma, os Patronos dos centros eram 

escolhidos pelos seus méritos pela ação intensa e permanente em prol do país, da 

comunidade, da cidade, etc. 

As regras ainda chamam atenção para a importância de os membros dos 

CCEs conhecerem as finalidades das atividades extraclasse, que deveriam ter 

aspectos de natureza: 

 

cultural, científica, esportiva, jurídica, disciplinar, comunitária, 
manualista, artística, assistencial, de recreação e outros, que 
estimulem a criatividade do aluno e assemelhem, tanto quanto 
possível, a escola a uma sociedade democrática em miniatura 
(Diretrizes da CNMC). 

 

Cabia aos integrantes dos CCEs compreender os valores da fraternidade e 

da solidariedade entre os componentes da comunidade escolar. Suas atividades 

deveriam levar em conta a participação no desenvolvimento da Nação.  

Os objetivos dos CCEs eram: 

 

1. Propagar o Civismo, através de processos oportunos e 
adequados, no âmbito do estabelecimento e na comunidade 
local. 

2. Cooperar na formação ou aperfeiçoamento do caráter dos 
alunos do estabelecimento (art. 32 “in fine”, do Decreto 
68.065/71) na forma do conceito expresso no item II, 4, das 
presentes Diretrizes) 

3. Estabelecer o Código de Honra do Aluno, nos 
estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus e o Código de 
Honra do Universitário, nos de nível superior (Letra c do 
Parágrafo  2º do artigo 32 do Decreto nº 68.065/71). 

4. Projetar-se sobre as atividades de classe e extraclasse 
enumeradas no item II, 6 (letra b do § 2º do artigo 32 do 
Decreto 68.065/71) (Diretrizes da CNMC). 

 

Para a execução de suas finalidades, os CCEs deveriam promover 
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solenidades cívicas, inclusive nas grandes datas nacionais, exaltar a Pátria e os 

vultos nacionais, realizar palestras para os alunos, divulgar os direitos e deveres 

do homem e da criança, exaltar e incentivar os atos de fraternidade e 

solidariedade, elaborar e fixar cartazes, impressos, entre outros meios de 

comunicação, para informar as atividades desenvolvidas na EMC e publicar 

boletim interno com a exaltação de motivos e fatos cívicos.  

As atividades desenvolvidas pelos membros dos CCEs eram discutidas em 

reuniões ordinárias realizadas mensalmente, com dia e horários previamente 

fixados, e deveriam ser orientadas pelo seguinte roteiro: 

 

abertura pelo Presidente, leitura e assinatura da ata da sessão 
anterior, leitura do expediente, assuntos a tratar, discussão dos 
assuntos; votação de propósitos ou decisões, quando for o caso; 
palavra livre; aviso da próxima reunião; encerramento pelo 
Presidente (Diretrizes da CNMC). 

 

Para as eleições, eram formadas chapas que deveriam ser registradas junto 

à Diretoria da Escola. Os alunos contavam com duas semanas para promover a 

campanha eleitoral. Todas as atividades eram coordenadas pelo Orientador de 

EMC. Para integrar a Diretoria dos CCEs, os candidatos deveriam atender aos 

seguintes requisitos: 

 

a) Ter obtido rendimento escolar correspondente a aprovação 
no período letivo que antecede o de registro; 

b) Não tenha sofrido qualquer penalidade disciplinar (Diretrizes 
da CNMC) 

 

A eleição e a apuração eram realizadas no recinto escolar, sob a 

supervisão do Orientador de EMC. Quando constatado o empate entre as chapas, 

considerava-se vencedora aquela que apresentasse melhor rendimento escolar. 

Logo após a apuração, no prazo de quarenta e oito horas, ocorria a posse dos 
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novos membros da Diretoria do referido CCE. 

As eleições deveriam ocorrer na segunda quinzena de outubro de cada ano 

e a posse até a segunda quinzena do mês de novembro, em solenidade 

convocada pela Direção da Escola.  

Os bens recebidos por doação ou adquiridos pelos CCEs faziam parte do 

acervo da escola e eram de uso privativo do centro. Os valores pecuniários, 

doados ou adquiridos, deveriam ser depositados em conta bancária, em nome do 

Diretor da Escola e do Orientador EMC. Esses recursos somente poderiam ser 

utilizados pelo e para os CCEs. 

Além das Diretrizes expostas acima, outras normatizações foram 

elaboradas por órgãos responsáveis pelo controle dos CCEs. Um exemplo foram 

as Resoluções elaboradas por alguns Estados, dentre eles o de São Paulo, que 

por sua iniciativa no âmbito de sua Secretaria da Educação criou a Comissão 

Estadual de Moral e Civismo (CEMC-SP), tendo como premissa promover, 

incentivar e orientar as escolas quanto às práticas dos CCEs. 

Dentre as iniciativas da CEMC-SP destaca-se a Resolução SE nº 7, de 23 

de janeiro de 1978, que dispunha sobre a função dos orientadores de EMC nas 

escolas de 1º e 2º graus da Rede de Ensino de São Paulo. De acordo com essa 

Resolução, as atribuições dos Orientadores de EMC estavam centradas no 

desenvolvimento das atividades de moral e civismo dentro da escola e nos CCEs. 

Esse trabalho era desenvolvido por meio de uma parceria entre Direção, 

professores e orientador, buscando integrar as atividades de moral e civismo com 

as outras disciplinas do currículo. Cabia a esse profissional buscar a articulação 

entre Família/Comunidade/Escola.  

Outra Resolução de igual relevância normatizada pela Secretaria da 

Educação de São Paulo foi a de nº 84, de 31 de julho de 1978, que regulamentou 

a elaboração do modelo de Regimento Interno (RI) dos CCEs, tarefa da Diretoria 

dos centros, bem como apresentar às autoridades da escola o Calendário Cívico 

Anual e a composição do Pelotão da Bandeira, que deveria ser acionado pelo 

menos uma vez na semana e em datas cívicas ou lutos nacionais. 
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Sobre o RI dos CCEs, destacam-se os seguintes elementos: Membros; 

Administração; Diretoria; Reuniões; Órgãos Auxiliares; Eleições; e Patrimônios e 

Recursos. 

Os membros dos CCEs poderiam ser efetivos, honorários, beneméritos ou 

natos. Os efetivos eram os alunos, professores e funcionários da escola. 

Honorário era o individuo que, por sua conduta moral e cívica, era agraciado com 

o título. Beneméritos, pessoas que fizessem doações aos CCEs. Nato, o Diretor 

da instituição. 

Aos alunos membros dos CCEs era oferecido direito à participação das 

solenidades cívicas, reuniões culturais, artísticas e sociais; apresentar sugestões 

para as atividades desenvolvidas nos centros; candidatar-se à diretoria do centro; 

propor alterações no RI. Quanto aos deveres, cumprir e respeitar o RI; 

comparecer às reuniões, assembleias e festividades; aceitar o cargo para o qual 

foram eleitos; obedecer ao Código de Honra do Aluno10; votar nas eleições da 

Diretoria do CCE. 

A Diretoria dos CCEs era composta por alunos escolhidos por meio de 

votação direta, sendo o voto secreto, com mandato de um ano. Era vedada a 

recondução ao mesmo cargo para o ano subsequente. Os cargos constantes 

eram: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º 

Tesoureiro, 1º Orador, 2º Orador e dois Vogais. 

Aos alunos que compunham a Diretoria dos Centros, além das atividades 

desenvolvidas como membro comum, cabia cumprir e fazer cumprir o RI; reunir-se 

em sessões ordinárias e extraordinárias e lavrar atas de todas as reuniões; 

conceder título de membro honorário e benemérito; elaborar o Código de Honra do 

Aluno; apoiar os diferentes órgãos existentes na escola; aceitar pedido de 

demissão de membros; prestar contas mensais. 

Compreender as práticas inerentes aos CCEs corresponde, além da 

apresentação do aparato legal que institucionalizou esses centros, discorrer, 

                                                           
10

 O Código de Honra será discutido em item especifico. 
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especificamente, sobre o tipo de moral e civismo implantado durante a ditadura 

militar para a formação da juventude brasileira. O Guia do Civismo, examinado no 

primeiro capítulo, pode, ainda, fornecer outras informações sobre a temática.  

3. O Centro Cívico Escolar e o Guia de Civismo: a formação da 

juventude 

Para a ditadura militar, os CCEs eram responsáveis pela formação política 

dos jovens estudantes. Sua institucionalização nas escolas estava em 

consonância com as ideias básicas desenvolvidas no conteúdo do Guia. Além 

disso, nesse documento era expressa a concepção que os governantes adotaram 

para a formação da juventude brasileira. 

Segundo o Guia, a formação da juventude brasileira deveria ser abordada 

tendo em vista os seguintes itens: o ambiente social; ausência de líderes 

autênticos, o ânimo da juventude atual; problemas da juventude e a Nação; ação 

do pragmatismo ocidental; a tônica marxista na educação da juventude; 

manifestações e reivindicação dos jovens; a juventude e as estruturas atuais; 

despreparo do Estado para receber as novas gerações; ausência da família na 

educação dos jovens e suas consequências; o problema da incorporação da 

massa jovem; emancipação da juventude; a espera desnecessária e 

contraproducente; conflitos de ordem moral e intelectual; como o adulto olha os 

problemas dos jovens; a ação deletéria de falsos profetas e demagogos no seio da 

juventude reivindicante; a juventude que estuda, trabalha, constrói e coopera. 

Essa concepção de formação se coaduna com o momento vivido no país de 

atuação intensa do ME, dos sindicalistas, dentre outros movimentos sociais 

contrários à ditadura militar. Da perspectiva oficial, era preciso que os jovens 

fossem instruídos para que não se deixassem influenciar por “filosofias falsas”, 

que provocariam o amoralismo dos jovens. Segundo o Guia: 
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Sabemos como é grave o momento que o mundo atravessa, 
especialmente no campo moral. Pondo de lado o utilitarismo que 
caracteriza o procedimento do homem moderno, e afastando da 
mente os efeitos negativos das pressões que se fazem sentir sobre 
a razão, povoando-a de imagens contraditórias, podemos refletir de 
modo positivo. Essas formas compostas de estereótipos, com 
intenções ocultas ou pouco esclarecidas, que tanto consigam sentir 
alguma coisa além das exigências de ordem material extremada. 
Aqueles que investigam ideias dos lídimos representantes do 
pensamento humano, sabem defini-las com nitidez, despindo-as das 
fantasias criadas pelas mentes doentias por meio de construções 
literárias de dúbio sentido. Somente os que, de fato se interessam 
em ver, com clareza, a situação sintomática desse amoralismo é 
que não se deixa iludir com as filosofias falsas (Guia, 1968, p. 87). 

 

De acordo com o Guia, faltava aos jovens o direcionamento coordenado por 

bons líderes, pois os atuais se “omitiram, desertaram, ou se deixaram alienar por 

outras doutrinas”. (Guia, 1968, p. 88). Os jovens foram deixados à sua própria 

sorte, sem um rumo, ou apresentavam conclusões e pensamentos radicalizados. 

Era necessário um redirecionamento da juventude, pois ela, no futuro, 

assumiria a condição de governante da Nação. O comunismo, para o Guia e no 

entendimento do regime, vinha crescendo no seio da juventude brasileira, pois 

deixaram de confiar nos líderes vinculados às tradições e ao bem do país. O 

abandono das tradições é que estaria permitindo o avanço de doutrinas 

totalitárias, não somente no Brasil, mas em muitos outros países do mundo.  

 

Ora, em cinquenta e cinco nações se verificam os mesmos 
fenômenos, tanto nas mais industrializadas quanto nas mais 
atrasadas, variando em funão da estrutura política, econômica e 
social, e das contaminações diretas ou indiretas, provenientes do 
exterior (Guia, 1968, 89). 

 

O Guia afirmava ainda que muitos jovens estavam trilhando o caminho 

“certo” e os que não estavam não eram culpados desse deslize, mas sim a 

geração adulta que não percebeu o descaminho que a formação leiga estava 
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ofertando à juventude brasileira. Para o documento, havia uma ausência na 

formação filosófica e espiritual dos estudantes: 

 

Portanto, em vez de pensar em combater tais movimentos pela 
força, há que pensar em entender os moços, objetivando a 
integração dos mesmos no todo, de modo natural, evitando-se a 
cisão da sociedade brasileira. O instrumento válido é, sobretudo, a 
educação em bases filosófico-espirituais, a compreensão recíproca, 
com afastamento do radicalismo perigoso (Guia, 1968, 89) 

 

A questão da família e sua estruturação são consideradas fundamentais 

para a formação dos brasileiros, pois a realidade e suas transformações 

provocavam um distanciamento entre pais e filhos. Logo, a forma correta, de 

acordo com o Guia, de conduzir a rebeldia dos jovens seria por meio do diálogo e 

do entendimento de suas dificuldades de adaptação ao mundo dos adultos. 

A rapidez com que as informações chegavam aos jovens causava “um 

conflito de ordem intelectual e moral” entre eles e os adultos (Guia, 1968, p. 91), 

causando inquietações e gerando uma “cultura planetária, uma cultura 

internacional, especificamente jovem e de certo modo, diferente da cultura adulta” 

(Guia, 1968, p. 91). 

Sendo assim, a relação entre adultos e jovens deveria ser remodelada,  

 

fundamentalmente, no sentido de serem obtidos, da parte dos mais 
velhos, maior autenticidade, pela fé nos valores espirituais da 
nacionalidade, tradicionalmente cristãos e pela consequente 
apresentação de comportamentos morais elevados, neles incluída a 
compreensão das exigências justas e necessárias; e, da parte dos 
jovens, melhor entendimento do seu papel, como elo na cadeia 
evolutiva (Guia, 1968, p. 91). 

 

Dessa forma, o Guia defendia a reestruturação da família e da escola para 

atender às novas necessidades dos jovens. Os professores, as instituições sociais 
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e culturais e até mesmo a politica educacional deveriam criar novas estratégias de 

diálogo com os jovens estudantes, pois eles apresentavam novas demandas e 

reivindicações. Dentre elas, o documento destacava: 

 

As formuladas contra a inoperosidade administrativa ou política, 
contra a inércia ou absolutismo do sistema de ensino, contra a falta 
de vagas nas universidades, contra a falta de professores. Outras 
desejam ensino gratuito, alimentação mais barata, instalações 
funcionais. Grande número se revolta contra a guerra e suas 
consequências, culpando os adultos de se resignarem ou tomarem 
atitudes complacentes (Guia, 1968, p. 91). 

 

Aos adultos, no entendimento do Guia, caberia entender os jovens, pois os 

 

Movimentos estudantis autênticos e naturais, são muitas vezes, 
deturpados por grupos políticos e extremistas encapuçados, que os 
distorcem, transformando-os em arruaças com o escopo de 
tumultuar as aspirações inconfessáveis, inclusive de ordem 
eleitoreira e revanchista. Não trepidam esses elementos perniciosos 
em tentar, por meio de livros, folhetos e constantes propaganda, 
lançar os filhos contra os pais, os jovens contra os adultos, os 
estudantes contra os mestres, os pobres contra os ricos, os 
operários contra os patrões, buscando sempre a luta de classes na 
qual procuram implicar sacerdotes, militares e funcionários públicos 
(Guia, 1968, p.92). 

 

O documento destacava, ainda, a defesa de uma unidade nacional, na qual 

civis e militares não se dissociariam, posto que todos faziam parte do mesmo país. 

Seriam todos brasileiros e componentes de todas as classes sociais. Sendo 

assim, os jovens deveriam ser cautelosos, pois os movimentos contrários ao 

regime se utilizavam deles como iscas de subversão e perversões. Os pequenos 

adultos eram incentivados, pelo Guia, a se precaverem contra os 
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inimigos da Pátria, esses demagogos de sombrias doutrinas, que 
pretendem fazer do ânimo ardoroso da movimentação da juventude 
o seu aríete, para abrir caminho no complexo de vida do povo 
brasileiro, destruindo a democracia e a liberdade que tanto amamos 
(Guia, 1969, p. 92). 

 

A partir dos pressupostos acima arrolados conclui-se que a formação da 

juventude no interior das escolas era de fundamental importância para os 

dirigentes e lideranças do regime instalado em 1964. O Guia apresentava um 

conteúdo favorável ao projeto de unidade, disciplina e controle. Nas escolas, os 

CCEs serviriam para viabilizar os argumentos consubstanciados no conjunto do 

referido documento. 

4. O Centro Cívico Escolar nas escolas 

4.1. Código de Honra do Aluno 

Cabia ao CCE elaborar e fazer cumprir o Código de Honra do Aluno11, 

sempre sob a supervisão do Orientador de EMC e renovado anualmente. Na 

presente pesquisa, foi analisado o Código localizado na EE Coronel Carlos Porto 

da cidade de Jacareí, produzido no ano de 1974. 

O Orientador de EMC entrevistado, quando indagado sobre a existência do 

Código, relatou que em sua escola existia um modelo que não fora elaborado 

pelos integrantes do CCE, o que demonstra que algumas escolas não seguiam 

criteriosamente as normatizações oficiais referentes aos centros. 

 

Eu não me lembro, eu lembro que tinha um modelo desse código e 
a gente trabalhava em cima dele, mas eu não me lembro como eu 

                                                           
11

 Doravante denominado Código. 
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consegui na época. Eu devo ter procurado com alguma escola, 

algum diretor deve ter me fornecido (Orientador de EMC)
12

. 

 

Quanto aos alunos, alguns relataram a existência do Código, porém não se 

lembraram de sua participação na elaboração do conteúdo. Outros nem se 

recordavam da existência de documento semelhante, o que demonstra 

discrepâncias entre a legislação e a prática nas escolas e a heterogeneidade que 

marcou a atuação dos membros nos diferentes CCEs. Quando indagados sobre a 

existência do referido documento, três dos entrevistados assim se posicionaram 

sobre o Código: 

 

Tinha um código de honra, mas não fomos nós que elaboramos, 
pegamos de um CCE anterior, já estava lá, ganhamos a eleição e 
demos continuidade (Aluno A). 

 

Eu não lembro do centro cívico ter um código de honra do aluno, 
não me lembro de nenhuma coisa assim não, se tinha não foi o 
nosso centro que fez não (Aluno D). 

 

Lembro que nós tínhamos um código de honra, mas lembrar dele é 
que é difícil. Toda reunião a gente tinha que jurar aquele código. 
Que era ser fiel ao colégio, né? Fiel ao patriotismo e tal, agora 
lembrar assim totalmente é difícil (Aluno E). 

 

O Código da EEPG Coronel Carlos Porto, objeto da presente análise, de 

acordo com a ata que registrou o processo de sua elaboração, revelou que a 

produção do referido documento prolongou-se por diversos dias. No primeiro 

momento, foram consultados os alunos representantes de sala para que 

                                                           
12

 Entrevista concedida em 27 de maio de 2011. 
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sugerissem as ideias básicas. Um ponto discordante da norma vigente, posto que 

cabia à Diretoria do CCE elaborar o Código, conforme Resolução SE nº 84 de 31 

de julho de 1978. 

A ata também registra que a Orientadora de EMC da referida instituição de 

ensino convocou os alunos para esclarecer as finalidades e a necessidade da 

elaboração do Código, em função da prolongada demora constatada na entrega 

da minuta. 

 

Fez ela uma preleção aos alunos sobre o significado e o objetivo 
desse trabalho: fazer da escola uma verdadeira comunidade, onde a 
disciplina se baseia principalmente na responsabilidade e amizade 
entre os alunos e demais funcionários (Atas, 10 de maio de 1974). 

 

O conteúdo apresentado abordou as seguintes temáticas: 

 

Deus (felicidade); Devemos ser honestos; Devemos amar as 
pessoas; Devemos ser responsáveis (Comportar-se bem; Fazer 
suas obrigações; Ser pontual; Conservar bem suas coisas); 
Respeitar as autoridades (Atas, 10 de maio de 1974). 

 

Nos dois primeiros artigos, o Código já apresentava a filosofia que deveria 

fundamentar as práticas. Uma filosofia direcionada a transformar a escola em um 

microcosmo solidário, regido por uma liberdade assistida. 

 

Artigo 1º - O Código de Honra dos Alunos constituir-se-á num 
sistema de regras básicas para a orientação do comportamento e 
vivência dos alunos no Estabelecimento (Ata, 31/05/74) 
Artigo 2º - A finalidade primordial do Código de Honra é a formação 
de uma sociedade democrática em miniatura; estruturada na 
cooperação mútua, na maior integração entre professores, alunos, 
funcionários e Orientação do Estabelecimento, na responsabilidade 
e na liberdade orientada (Ata, 31/05/74). 
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Outros três aspectos relacionados à formação cívica dos alunos estavam 

presentes nos objetivos do Código: o Caráter (com base na Moral, tendo como 

fonte Deus); o Amor à Pátria e suas tradições com capacidade de renúncia e a 

Ação intensa em benefício do Brasil. 

O Código, em seu conjunto, fundamentava-se nos seguintes princípios: 

Honestidade; Amor às pessoas; Responsabilidade; Respeito aos Superiores.  

Quanto à honestidade, o documento afirma que era “fator decisivo na 

formação do caráter e como regras de conduta” (Ata de 31/05/74). Sendo assim, 

cabia aos alunos realizar todas as tarefas que lhes eram propostas, evitando cola 

ou fraude. A mentira, a inveja e a maledicência deveriam ser evitadas, pois 

geravam inimizades e desprezo. Além disso, não deveriam omitir o cuidado com a 

escola, com os materiais alheios e com o dinheiro que lhes fosse posto sob 

guarda por professores ou alunos; eram assuntos também abordados no item 

honestidade.  

Em relação ao Amor às Pessoas, o documento cita que “o amor gera 

harmonia e torna agradável a vivência em qualquer ambiente” (Ata de 31/05/74). 

Dessa forma, o aluno deveria evitar brigas, discussões e resolver seus conflitos 

por meio do diálogo aberto, com o auxílio, se necessário, de uma autoridade na 

figura do professor ou outro funcionário da escola.  

Uma das formas que o aluno teria de demonstrar seu amor e respeito aos 

professores e colegas era com a disciplina (manter-se em seu lugar na sala de 

aula; evitar correria e gritaria; evitar aglomerações de classe). Além disso, de 

forma alguma deveria falar mal de seus pares e ou funcionários da escola.  

Em relação à Responsabilidade, “deve ser encarada como fundamento da 

liberdade consciente”. A disciplina, como forma de conduta, nesse item é 

novamente retomada: 
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manter a disciplina em classe, nos corredores, no pátio, etc., 
evitando distúrbios, anarquia e correrias (Ata, 31/05/74). 
evitar atitudes que atentem contra a moral e os bons costumes da 
sociedade (Ata, 31/05/74). 

 

o aluno procurará em todas as ocasiões, portar-se de maneira 
exemplar, seja em sua Escola ou fora dela. Servirá ele de exemplo 
a outros, contribuindo assim para elevar o bom nome do 
Estabelecimento (Ata, 31/05/74). 

 

Com relação ao Respeito aos Superiores o documento afirmava que:  

 

para que haja ordem e perfeita integração entre todos os elementos 
da Escola (Professores; Alunos; Direção e Funcionários), há a 
necessidade de se respeitar a hierarquia de autoridades. O 
fundamento da disciplina, da perfeita harmonia num organismo é o 
respeito e consideração pelos superiores.  

 

Sendo assim, caberia aos alunos acatar as ordens de seus superiores, bem 

como não praticar nenhuma atitude agressiva em relação a outro (inspetor de 

aluno, professor, diretor e até mesmo outro aluno). Os alunos poderiam estar em 

uma situação de superioridade perante seus pares se estivessem na condição de 

“representantes de classe, que uma vez eleito pelos próprios colegas, devem 

também merecer confiança, respeito e colaboração de todos” (Ata de 31/05/74). 

O Código tratava, ainda, das penalidades que poderiam ser aplicadas aos 

alunos, inclusive aos integrantes do CCE que não respeitassem o seu conteúdo. O 

infrator deveria ser comunicado por escrito ou ainda sofrer multas de caráter 

formativo ou informativo (dirigir grupos de estudo por um tempo determinado; 

apresentar trabalho escrito; etc.). Dependendo da falta cometida, o aluno seria 

suspenso de suas atividades extraclasse ou expulso do CCE quando a falta fosse 

cometida pela quarta vez.  

As penalidades não deveriam ser imputadas antes de seguirem um roteiro 
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assim determinado: comunicação das faltas, investigação dos fatos, defesa por 

parte do aluno infrator e, somente quando se considerasse procedente a 

acusação, então ocorreria a aplicação da penalidade.  

Nas disposições gerais, o documento afirmava que o Código entraria em 

vigor a partir da apreciação e aceitação da direção da escola e teria validade de 

um ano a contar da data de sua aprovação, o que ocorreu no dia 14/05/74, em 

reunião geral destinada para esse fim. 

Na análise da elaboração desse código, foi possível constatar a importância 

creditada à Disciplina, pois foi perceptível a ênfase no direcionamento para as 

formas de condutas, de comportamentos aceitáveis que deveriam integrar as 

atividades dos membros do CCE e dos representantes de sala, considerados 

modelos para os outros alunos da escola.  

Outro ponto que chamou a atenção da análise foi a incidente referência à 

prática cívica como finalidade de promover a formação de uma “sociedade 

democrática em miniatura” no interior da escola.  

A constituição de chapas e a realização de eleições das Diretorias do CCE 

demonstravam, além do interesse na imposição da disciplina coletiva, uma forma 

de promover a formação política dos alunos, de acordo com os pressupostos 

defendidos pelo regime militar. 

4.2. Chapas e eleições 

As eleições ocorriam uma vez ao ano para a escolha dos alunos que 

integrariam a Direção do CCE13. As escolas, em geral, apresentavam formalidades 

semelhantes às solenidades eleitorais (registro de chapas, apresentação de cada 

uma, votação, apuração e posse). Em alguns pleitos foi observado que uma ou 

outra dessas etapas não eram realizadas ou não foram registradas em ata. 

Para a apresentação e a análise deste item, serão consideradas, em um 

                                                           
13

 As regras eleitorais foram estabelecidas pela Diretrizes da CNMC de 31 de dezembro de 1973, 

bem como pela  Resolução SE de nº 84 de 31 de julho de 1978. 
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primeiro momento, as atas da EEPSG Arnolfo Azevedo, de Lorena. Em seguida, a 

documentação pertinente às escolas EEPG Dr. Alfredo Pujol, de 

Pindamonhangaba e EEPG Coronel Carlos Porto da cidade de Jacareí. 

EEPSG Arnolfo Azevedo 

As atas localizadas apresentam os procedimentos das eleições dos 

seguintes anos: 1976; 1978; 1979; 1982 e 1984. Notou-se a ausência de registros 

relacionados aos anos de 1977, 1980-1981 e 1983.  

Segue abaixo quadro com as atividades eleitorais da presente escola. Para 

a elaboração do mesmo considerou-se os seguintes itens: ano da eleição, registro 

de chapas, nível escolar dos concorrentes, apuração dos votos, evento de posse e 

quantidade de meninos e meninas que integravam a chapa vencedora. 

 

EEPG Dr. Alfredo Pujol 

As atas localizadas apresentam os procedimentos das eleições dos 
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seguintes anos: 1971; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1983; 1984; 1985 e 

1986. Notou-se duas ocorrências atípicas com relação aos pleitos realizados na 

presente escola. O primeiro deles diz respeito ao pleito do ano de 1971, no qual os 

alunos foram escolhidos por aclamação. O segundo ocorreu no ano de 1982, no 

qual não foram realizadas as eleições, tendo ficado no cargo por dois períodos 

seguidos a chapa eleita anteriormente. Segue quadro abaixo.  
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EEPG Coronel Carlos Porto 

Em atas localizadas na presente escola, foi possível analisar as práticas 

eleitorais da instituição no intervalo de 1971 a 1977. Observou-se que as 

solenidades de votação, apuração e posse não eram relatadas na maioria dos 

documentos; porém, conforme entrevista concedida por ex-integrante da Diretoria 

do CCE, as solenidades existiam e eram semelhantes às das outras escolas 

examinadas. Segue quadro abaixo. 
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As atividades eleitorais nas três escolas: algumas considerações 

Ao proceder à análise das atas de eleições das escolas foi possível 

constatar semelhanças entre os pleitos realizados, que ocorriam anualmente, 

assemelhando-se, em alguns aspectos, com as práticas eleitorais características 

de sociedades democráticas. As atas apresentam registros de chapas, 

campanhas eleitorais, votação, apuração e solenidades de posse. De acordo com 

os dados coletados, toda a escola era contagiada pelo clima eleitoral. Os alunos 

denotavam grande euforia com as solenidades, o que é confirmado pelo relato de 

um ex-integrante: 

 

Essa parte era muito legal, nós montamos uma chapa para 
concorrer, fizemos propaganda, fomos nas salas de aula em todos 
os períodos, porque nós tínhamos alunos de todos os períodos na 
nossa chapa, fizemos propaganda, falamos do nosso plano para o 
ano (risos), foi uma época muito legal, a gente era ativo, sabe, 
gostava mesmo de participar dessas coisas (Aluno E). 

 

O registro das chapas concorrentes do Alfredo Pujol merece atenção 

quanto ao sentimento de união e coletividade expresso em períodos diversos: 

Companheiros Unidos com Amizade (1976), Unidos Seremos Pelo Pujol (1979) e 

Todos Unidos Pelo Pujol (1984). Pode-se afirmar que a denominação dos 

concorrentes estava, de certo modo, ligada ao momento vivido no país, o que 

ficou expresso no ano de 1984 com o registro das chapas Diretas e Diretas Já, em 

duas das escolas. 

As normas oficiais quanto à organização das eleições, em alguns casos, 

não eram acatadas, posto que a legislação determinava em que período do ano as 

eleições deveriam ser realizadas. Observou-se a inexistência de padronização 

quanto a isso. Os pleitos ocorriam em meses diversos.  

Quanto aos cargos dos integrantes da Diretoria do CCE, de acordo com a 

norma pertinente era vedada a recondução ao mesmo cargo por dois anos 
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seguidos. Entretanto, verificou-se tal ocorrência mais de uma vez numa das 

escolas. O Aluno A, de alguma forma, demonstrou a existência da referida 

situação:  

 

Na época, eu fui presidente do centro cívico durante alguns anos, 
era algo muito atuante lá (Aluno A). 

 

As atividades de posse contavam com a presença do Diretor e Orientador, 

bem como dos Professores. Percebeu-se certo direcionamento por parte desses 

profissionais, posto que nas atas foram registrados discursos nos quais eram 

dadas orientações quanto à atitude esperada de um integrante do CCE, 

considerado modelo de conduta. Além disso, não deveriam tomar decisões sem a 

consulta e consentimento da orientação. Outro elemento de destaque diz respeito 

à semelhança nas posições dos diretores em diferentes momentos da ditadura 

militar. 

 

A Diretora proferiu discurso parabenizando os eleitos, desejando-
lhes boa sorte nas atividades a serem desenvolvidas, lembrando 
sempre de que não tomem iniciativa alguma, sem antes consultar a 
Orientadora de Educação Moral e Cívica. Firmou também a 
necessidade de se observar com atenção os objetivos do Centro 
Cívico Escolar, bem como se comprometerem a auxiliar a Direção 
da Escola no fiel cumprimento das Leis Brasileiras, respeitando as 
tradições e instituições, dar bons exemplos aos demais colegas 
(Ata, Escola Y, 29/05/78). 

 

A Diretora fez uso da palavra dizendo da importância da eleição 
desta chapa e do que representa a liberdade do aluno em escolher 
os seus representantes. Parabenizou os eleitos e disse esperar 
deles uma atuação condizente com as necessidades do ambiente 
escolar, da comunidade e dos alunos. Lembrou ainda, que devem 
se observar com muita atenção os objetivos do CCE. Disse também 
que as Leis Brasileiras deverão ser observadas condignamente bem 
como os bons exemplos aos colegas deverão ser constantes (Ata, 
Escola Y, 29/05/84). 
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O direcionamento quanto à conduta dos integrantes do CCE fica expressa 

também na fala do Orientador de EMC quando declara que 

 

Nós cobrávamos deles mais envolvimento com a escola, mais 
disciplina, que eles fossem melhores alunos, com melhor 
aproveitamento dentro da sala de aula, porque eles teriam que ser 
exemplo para os demais (Orientador EMC). 

 

Alguns professores indicavam alunos para comporem as chapas 

concorrentes, tendo em vista o bom comportamento e desempenho escolar, 

conforme relatos dos Alunos D e C. 

 

na verdade tinham uma chapa que já tava praticamente eleita, tipo 
assim, os mais comentados da escola, um pessoal mais conhecido, 
vamos pensar assim. Aí a professora de Português falou, vamos 
fazer uma chapa pra concorrer e tal. É importante, vocês são 
pessoas bacanas, e ela mesma sugeriu as pessoas da chapa, e aí, 
ela na verdade me sugeriu, porque eu não tinha interesse, era meio 
bola e ovo. Na verdade ela escolheu um pessoal bastante 
competente, bem compenetrado com a escola na época. Eu lembro 
de alguns componentes da minha chapa que eram estudiosos, bons 
alunos (Aluno D). 

 

os membros eram bem coesos, era uma turma mais centrada, eu 
acho que não era uma coisa aberta, quem quisesse participar, era 
meio que escolhido a dedo (Aluna C). 

 

Apesar do controle que a direção e o Orientador  de EMC exerciam sobre 

os jovens, alguns demonstraram certo sentimento de oposição que os motivava: 
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Na realidade era porque o centro cívico existia, ia ter uma eleição e 
tinha um grupo de alunos que já tava lá há algum tempo e era 
apoiado por alguns professores e a gente fez uma oposição. Aí 
montamos uma chapa de oposição. E aí foi uma coisa meio política, 
naquela época a gente vivia, era uma ditadura militar e a gente tinha 
um grupo de estudantes que era contra, então foi uma mistura, um 
pouco de política e aí nós fizemos a oposição e aí ganhamos a 
eleição. Ganhamos estourado, ganhamos muito bem a eleição, e foi 
motivado, é do interesse, é, em atividades mais sociais com os 
alunos, né, e teve uma pitada política também na época (Aluno A). 

 

Por outro lado, para outra aluna a experiência foi diferente; de acordo com 

ela, não existia discussão política nos centros e nem interesse dos jovens em 

saber o que acontecia no governo. 

 

Naquela época não existia interesse político, nós nem nos 
ligávamos no que estava acontecendo na política, era mais um 
envolvimento entre os alunos da escola, eu era boa aluna e na 
primeira vez me convidaram, eu achei bom, gostei da experiência e 
continuei mais algum tempo participando do centro cívico, mas não 
era político. A escola ficava muito empolgada com as atividades de 
eleição, algumas chapas chegavam até a fazer campanha eleitoral, 
(risos) a minha eu não lembro muito bem não, mas a gente gostava 
bastante, talvez olhando hoje eu perceba alguma politica nisso, mas 
na época não tinha (Aluna C). 

 

A questão do interesse dos alunos em participar das atividades eleitorais foi 

observada na documentação das três escolas selecionadas. Eram realizadas 

propagandas eleitorais e discursos com plataformas, conforme os relatos que 

seguem: 

 

Essa parte era muito legal, nós montamos uma chapa para 
concorrer, fizemos propaganda, fomos nas salas de aula em todos 
os períodos, porque nós tínhamos alunos de todos os períodos na 
nossa chapa, fizemos propaganda, falamos do nosso plano para o 
ano (risos), foi uma época muito legal, a gente era ativo, sabe, 
gostava mesmo de participar dessas coisas (Aluno E). 
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É, a gente fazia propaganda, saía pedindo voto, a gente fazia um 
plano do que você iria fazer pela escola na sua gestão. Dentro 
desse planejamento, podia agradar uns e desagradar outros. Era 
esse plano que submetia aos alunos. A gente saía divulgando esse 
plano (Aluno D). 

 

Para alguns jovens, o período em que participaram das atividades do CCE 

foi marcante por diversos fatores: pela timidez a ser superada, pelo surgimento do 

interesse político e até mesmo pelas amizades conquistadas. 

 

Uma experiência marcante para mim foi quando fui fazer a transição 
né, a passagem, nunca tinha falado em público, num microfone 
(risos), não sabia o que ia falar, não sabia o que tinha que falar, 
enfim, falei pouco e fino (risos), passei um tempo com o pessoal 
tirando sarro (risos) (Aluno D). 

 

Para outros alunos, a experiência acabou sendo mais significativa: 

 

O CC para mim foi muito importante, foi uma experiência sem igual, 
foi a primeira vez que me interessei por política. Hoje é o que faço 
da vida (Aluno A). 

 

Se não me falha a memória, foi através do centro cívico que 
montamos a nossa turma, que depois virou grupo de jovens e 
coordenador do movimento de jovens aqui em Pinda, pastoral da 
juventude, saímos daqui com uma amizade muito forte (Aluna B). 

 

E, por fim,  

Eu era muito vergonhoso, sabe, quando começava a falar 
avermelhava, eu tinha vergonha das coisas e a dona Daisy falou: 
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‘não, vai lá, você tem potencial, vamos, vamos’. E eu fui. A primeira 
vez tremi igual uma vara verde, falava aqui, falava ali e fui ser o 
orador. Essa experiência foi importante para mim, hoje sou pastor e 
comecei a falar em público naquela época (Aluno E). 

 

A maioria tinha notas altas, se destacavam, mas tinham aqueles 
que tinham notas baixas, eu era um deles (risos), faltava muito, mas 
quando entrei no centro cívico comecei a me interessar pela escola, 
passei a amar aquilo, ver a escola com um olhar diferente (Aluno E). 

 

Os ex-alunos entrevistados demonstraram uma experiência particular do 

período, mas o que se pode observar é que, independente das interpretações da 

época vivida, o CCE era o local da formação política dos jovens estudantes. Uma 

peculiaridade residiu no fato de o processo ter ocorrido dinâmica e 

contraditoriamente, ora de forma autônoma, ora direcionada (Thompson, 1981). 

No próximo item, buscou-se apresentar e discutir algumas práticas 

desenvolvidas pelos CCEs. Uma das mais presentes no dia a dia das reuniões 

dos alunos eram as campanhas, que destacaremos a seguir. 

4.3. Campanhas 

Como já explicitado anteriormente, tivemos acesso às atividades 

desenvolvidas pelos centros por meio das atas de reuniões dos CCEs. 

Conseguimos destacar algumas atividades referentes às Campanhas 

desenvolvidas pelos integrantes dos referidos centros. 

De acordo com as atas analisadas, o que se pode perceber é que em todas 

as escolas se observou campanhas assistenciais, como por exemplo a Campanha 

do Agasalho, que ocorria todos os anos.  

 

campanha do agasalho: incentivar arrecadação de roupas, sapatos 
e agasalhos, tanto na escola como em suas imediações” (Ata, 
Escola Y, 29/05/84). 
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As arrecadações eram destinadas “aos alunos necessitados da escola”, o 

que não fosse distribuído deveria ser empacotado e enviado à Prefeitura 

Municipal, para posterior distribuição.  

A Campanha do Agasalho contava com a colaboração de toda a 

comunidade escolar, porém o CCE era cobrado no sentido da “Dinamização do 

CCE, isto é, os membros devem trabalhar ainda mais, a favor da Escola e da 

Comunidade” (Ata, Escola  Z, 06/08/82) 

Além da Campanha do Agasalho, o que se observou nas escolas foram as 

Campanhas da Farmácia, que consistiam em: “cada membro da Diretoria ficou 

encarregado por sua classe para trazer remédios para a organização da farmácia 

que beneficiará a todos” (Ata, Escola X, 05/08/72). Na escola X, “a Diretoria do 

CCE ficou encarregada de divulgar nas classes a campanha e os cartazes de 

propaganda para a arrecadação dos remédios para a Farmácia” (Ata, Escola X, 

09/09/75). 

As atas relatavam a mobilização em torno da arrecadação de produtos de 

limpeza para as escolas, além de organizar o que denominavam “Campanha 

Verde”. As campanhas possuíam um caráter assistencial e informativo, pois 

visavam a melhoria da alimentação dos alunos da instituição. Os integrantes dos 

CCEs eram incentivados a visitar as salas de aula e mobilizar os estudantes para 

colaborarem no plantio de frutas, verduras e legumes no espaço escolar. 

Outras Campanhas eram organizadas para o esclarecimento da 

comunidade escolar, tais como as de Saúde e de Higiene, Educação no Trânsito, 

Vacinação de Cães e preservação do Folclore Nacional. As estratégias de 

divulgação eram cartazes e palestras com o envolvimento da comunidade externa. 

4.4. Comemorações Cívicas 

Outro ponto que mereceu atenção na pesquisa diz respeito às 

comemorações cívicas descritas nas atas e nos relatos dos alunos e do 
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Orientador de EMC. Foi possível constatar que as escolas, em geral, cultuavam os 

mesmos heróis e símbolos pátrios. 

O hasteamento da Bandeira ocorria semanalmente e os integrantes do 

CCE, de acordo com as normas vigentes, deveriam integrar o Pelotão de 

Hasteamento. Sendo assim, o Orientador de EMC emitia as seguintes 

recomendações  

 

aos membros do Centro Cívico para que não faltem jamais ao 
hasteamento e arreamento da Bandeira Nacional às quartas-feiras. 
Solicitou a uma das integrantes do Centro Cívico para mudar sua 
aula das quartas-feiras a fim de não prejudicar o hasteamento da 
Bandeira (Ata, Escola Y, 14/09/1977). 

 

Além do culto à Bandeira, os alunos deveriam cantar o Hino Nacional e 

participar das solenidades organizadas pela escola ou pelo CCE. Um exemplo 

disso pode ser constatado nos trechos que seguem: 

 

Comemoração do Aniversário, a nove de julho: se houver aula ou 
comemoração a presidente do Centro Cívico, Benedita Fontanese, 
fará uma pequena palestra sobre a data para toda a escola (Ata, 
Escola Z, 06/07/1974) 

 

Foi decidido que as comemorações do dia 21 de abril deverá (sic) 
ser feita englobando três datas próximas: dia 19 – dia do Índio; dia 
21 – Tiradentes e dia 22 – Descobrimento do Brasil. Para isso os 
alunos irão formar com a professora de Português texto para uma 
representação teatral (Ata, Z , 15/04/1974). 

 

as comemorações cívicas alusivas a Tiradentes – vinte e um de 
abril – e ao Dia do Trabalho – primeiro de maio. Nas referidas 
comemorações o CCE deverá tomar parte ativa, colaborando na 
organização do programa das festividades e na confecção artística 
de cartazes (Ata, Y, 14/04/1980). 
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Hoje é o dia do Pan-Americanismo, amanhã é o dia da Conservação 
do Solo e dia dezenove é o dia do Índio, o primeiro habitante 
encontrado em nossa Terra pelos descobridores que compunham a 
esquadra de Pedro Alvares Cabral, quando aqui chegaram no dia 
vinte e dois de abril de hum mil e quinhentos (Ata, Escola Y, 
14/04/1980). 

 

O Aluno E, quando indagado sobre a sistemática das reuniões do CCE, 

declarou: 

 

A gente respeitava a Pátria, né? Toda reunião nossa do centro 
cívico a gente cantava o hino nacional e... Até mesmo a bandeira, 
nós tínhamos ali a bandeira (Aluno E). 

 

Percebeu-se uma movimentação maior por parte dos alunos do CCE, 

profissionais da escola e até da comunidade nas comemorações do Sete de 

Setembro e as do mês de Novembro (Proclamação da República e Dia da 

Bandeira). Nestas datas, os alunos deveriam desfilar nas ruas da cidade e os 

integrantes do CCE formavam um pelotão à parte. Um exemplo disso pode ser 

constatado em alguns registros localizados na documentação: 

 

Haverá, além das comemorações durante a semana, o Grande 
Desfile do Dia da Pátria, onde deverão participar os pelotões de 
Educação Física Masculino e Feminino. O uniforme que o Centro 
Cívico vai usar no desfile será: calça jeans azul marinho, camiseta 
branca de manga comprida e conga branco de Educação Física. 
Usará esse uniforme para se destacar no desfile (Ata, Y, 
07/08/1981). 

 

Semana da Pátria – 01 a 07 de setembro – comemorações nos três 
períodos, no horário normal das aulas, sendo que no dia sete ‘Dia 
da Pátria’, haverá comemoração cívica e grande desfile escolar. 
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Para o desfile, será estudada a maneira de o C.C.E. se ressaltar 
diante dos demais alunos (Ata, Z, 06/08/1982). 

 

O mais importante em relação às comemorações pátrias não foi expresso 

nas atas de reuniões, mas sim por meio do relato do Orientador de EMC, que 

demonstrou um radical vínculo afetivo com o passado. Nas solenidades que 

envolviam as datas comemorativas, a intenção era veicular o civismo, a liberdade 

e o respeito ao próximo. Era a aceitação de uma ideia de Pátria e seu amor por 

ela; comportamentos pautados na solidariedade coletiva. Enfim, a interiorização 

de novos valores. De acordo com o sujeito, isso se dava da seguinte forma: 

 

Porque o Sete de Setembro? Porque existiu uma pessoa que lutou 
pelo bem da Pátria e havia um grupo de pessoas que lutavam pela 
liberdade. Então a liberdade é um bem maior e o que a gente deve 
fazer é preservar a liberdade, a gente deve respeitar a liberdade do 
próximo. Até que ponto vai a minha liberdade e a liberdade do 
próximo. Então era assim que a gente trazia os valores para que os 
alunos pudessem interiorizar, para que melhorassem enquanto 
pessoa (Orientador EMC). 

 

Sentimento que, de alguma forma, apareceu no relato da Aluna C, que 

relembra valores relacionados às comemorações cívicas: a família e a 

comunidade:  

 

Voltando ao assunto de Sete de Setembro, eu lembro que era um 
evento, eu lembro assim de como a minha mãe e outras mães 
participavam pra ajudar. Sabe, pra vir fazer roupas, no dia, pra ir lá 
arrumar cabelo. Então a gente acabava trazendo de uma maneira 
diferente o pai pra escola, pra participar junto. Essa coisa do evento, 
de você ter lá sua escola desfilando e ter aquela coisa da família tá 
indo ver como forma de prestigiar, de uma forma ou outra você 
alertava, você trazia as pessoas para aquilo, para aquela festa civil, 
para aquele momento (Aluna C). 
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Outra estratégia de envolvimento das comunidades dos CCEs foi a 

organização de programas de rádio semanais com a participação dos estudantes. 

Neles os alunos divulgavam as atividades dos centros e principalmente as datas 

comemorativas daquelas semanas. 

 

A gente tinha um horário na rádio, aí tinha um livro que trazia as 
histórias das datas. Eu lembro que quando eu fui era o dia da 
secretária e fomos na rádio, falamos da secretária e várias pessoas 
ligaram e fomos elogiados por isso na escola (Aluno E). 

 

Outras atividades também eram desenvolvidas pelos CCEs, objetivando a 

inculcação de valores e hábitos. Em seguida, trataremos das competições e 

atividades de lazer e cultura organizadas pelos centros. 

4.5. Competições e atividades de lazer e cultura 

Durante o regime militar, as atividades físicas estavam ligadas à 

manutenção do corpo sadio e, no caso dos meninos, envolvia também o preparo 

para a vida militar. As atividades culturais estavam ligadas à recreação dos 

alunos, no sentido de mantê-los sob a observação de um adulto para que não “se 

desviassem do caminho certo”.  

Nas escolas, os integrantes dos CCEs, com o auxílio dos professores, 

promoviam gincanas, campeonatos esportivos, de xadrez e damas, concursos 

culturais, nos quais os alunos eram incitados a participar. Observou-se que o 

esporte e os jogos, em alguns momentos, serviam para recreação dos jovens e 

arrecadação de fundos para os centros, pois os participantes deveriam pagar uma 

taxa simbólica de inscrição. 

 

Gincana: as inscrições serão feitas por casal, que deve pagar a taxa 
de um cruzeiro até o dia 27 de junho. Estarão recebendo às 
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inscrições: Marcos, da 7ª A e Haruo do 6ºB. Deverão ser 
apresentados os recibos (Ata, Escola Z, 15/06/1973). 

 

As atividades eram desenvolvidas no horário escolar e aos finais de 

semana. Segundo o Aluno A, era grande a participação e o interesse dos 

estudantes: 

 

Ah, eu acho que o que marcou muito lá, e somente hoje eu percebo. 
É que os alunos sempre queriam sair da escola, queriam ir embora 
logo. Lá era o contrário, terminava a aula o pessoal ficava, final de 
semana o pessoal queria ir para escola, a gente fazia atividades de 
finais de semana. Então a gente percebeu que os alunos queriam 
ficar na escola, tinham afinidade com a escola, isso eu nunca 
esqueci. Tinha gente que antes pulava o muro pra ir embora, né? 
Na nossa época, o pessoal pulava o muro para voltar (risos). Então 
isso marcou, interessante, o pessoal voltava pra escola, gostava da 
escola (Aluno A). 

 

E, ainda, segundo a Aluna B, táticas eram acionadas para burlar o sistema 

e participar das atividades extraclasse. 

 

Olha, eu realmente acho que as atividades do centro se baseavam 
mais em esportivas, sabe? Nos intervalos a gente fazia, tinha jogos, 
gincanas, interclasse, tipo um grêmio estudantil de hoje, só que 
mais responsável. A gente era mais preocupado com o futuro, essas 
atividades serviam para a gente não descambar pro caminho 
errado. A gente até matava aula, mas era para ficar por ali mesmo, 
discutindo nossos problemas e até vendo o que íamos promover na 
escola, tipo conversar sobre algum campeonato, concurso, é, era 
isso que a gente fazia (risos) (Aluna B). 

 

Nas gincanas, eram promovidas atividades culturais nas quais os 

estudantes produziam poemas, redações, letras de músicas, desenhos, dentre 

outros. Ou seja, eram atividades para o entretenimento e a integração do grupo 
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escolar.  

 

Olha, eu acho que a principal função do centro cívico era a 
integração dos alunos, integrar o aluno com a direção, com as 
turmas, era a integração (Aluno A). 

 

Os professores participavam das atividades na condição de organizadores 

e jurados. 

 

Tinha muita atividade cultural para a diversão dos alunos, os 
professores incentivavam, a gente fazia festival de música, teatro, 
poesia, e os professores estavam com a gente nos intervalos, num 
salão que tinha para o recreio, era muito legal. Nossos festivais de 
música ficaram muito conhecidos na cidade toda, era igual aqueles 
que tinham na televisão (risos) (Aluno A). 

 

Outro elemento relevante retirado dos relatos diz respeito às atividades 

realizadas como forma de expressão política, de oposição ao regime: 

 

A gente fazia parte do movimento religioso dos jovens chamado 
Movimento Alicerce, a gente tinha ligação com os salesianos e, por 
conta disso, às vezes, a gente tava em São Paulo. Por isso, tinha 
um certo conhecimento político. Pouca coisa, mas tinha. A gente 
sentia necessidade de participar do nosso meio estudantil em São 
Paulo. Como a gente não podia, a gente tentava colocar nas 
músicas dos nossos festivais algumas coisas de oposição, porque a 
gente não gostava dos militares. Às vezes a gente colocava nas 
peças de teatro, mas era muito pouco. Nós éramos mesmo contra o 
regime, eu praticamente cheguei a me manifestar participar de 
alguma coisa, mas a gente era muito distante da seleção de poder, 
então para nós era mais uma revolta. E a gente se expressava pela 
música e pelas peças de teatro que o centro cívico fazia, mas, volto 
a falar, era muito pouco (Aluno A). 
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O Orientador de EMC relatou que a experiência mais marcante na função 

foi a formação de um coral de alunos, distanciando-se, de certa forma, da posição 

anteriormente expressa sobre os valores transmitidos pelo regime. 

 

A formação de um coral, eu consegui formar um coral, absurdo falar 
‘orientação moral e cívica, formação de coral’, não tem nada a ver 
uma coisa com a outra, mas tinha, a gente conseguia, lógico que da 
minha parte havia uma intenção, eu trabalhava o coral com as 
músicas de Milton Nascimento, já buscava uma música de Chico 
Buarque, uma música mais progressista para ir despertando uma 
consciência mais crítica no aluno (Orientador EMC). 

 

As atividades físicas e culturais desenvolvidas nas escolas tinham a 

participação do CCE, mas eram organizadas e coordenadas pelos professores e 

orientadores de EMC. Percebeu-se nessa análise, principalmente em se tratando 

das atividades culturais, uma relativa liberdade de expressão dos jovens e o 

surgimento de interesse pela política nacional e até mesmo uma pequena, porém 

expressiva, oposição ao regime. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação cívica e moral das crianças e dos jovens figurou como uma das 

principais preocupações do governo militar, tanto que tornou obrigatória como 

disciplina e prática a EMC. O governo buscava regular e controlar os estudantes e 

sua inserção na família, na escola e na sociedade, desenvolvendo neles 

sentimentos de amor à Pátria e pelos seus símbolos. 

Durante o regime militar foi possível observar um civismo alicerçado em três 

aspectos fundamentais: Caráter (tendo por fonte Deus); Amor à Pátria (às 

tradições, com capacidade de renúncia) e Ação intensa e permanente para o bem 

do Brasil. 

A ideia de uma Nação forte, independente e sem conflitos era disseminada 

por todo o país e o foco desse discurso estava centrado nas crianças e nos 

jovens. Daí a necessidade de uma educação cívica que respeitasse os princípios 

filosóficos e religiosos expressos na Constituição brasileira. 

Toda a educação proposta pelos militares demonstrou sua preocupação em 

instituir uma nova forma de os jovens verem e pensarem o país. A escola, na 

ditadura militar, assim como em outros momentos da história brasileira, se tornou 

a fonte de disseminação de uma nova era, que poderia ser alcançada a partir de 

novos conceitos transmitidos aos indivíduos desde a mais tenra idade por meio da 

escola. 

Segundo o governo militar, faltava aos jovens a verdadeira consciência 

patriótica e o dever para com a Nação. Para tanto, a educação deveria auxiliá-los 

no sentido de realizar suas vocações, ajustando-os à família, à escola e à 

sociedade. Destacava ainda a necessidade de desenvolvimento do civismo, do 

caráter e dos hábitos salutares. A escola deveria ser organizada de forma a se 

assemelhar a uma sociedade em miniatura. 

Diante desse cenário, foram criados os CCEs, órgãos nos quais os jovens 

aprenderiam a respeitar e ressaltar o amor e a singularidade da Pátria, além de 
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conhecer seus direitos e deveres educacionais e de “bons cidadãos”. Após a 

radical repressão ao ME secundarista e universitário e seu desaparecimento da 

cena política nacional, o regime o substituiu pelos centros, no âmbito do ensino de 

1º e 2º graus e no superior. 

Atos cívicos passaram a fazer parte do dia a dia dos estudantes. Os heróis 

eram relembrados e considerados modelos de comportamento a serem seguidos. 

Buscava-se exaltar a Pátria e seus símbolos, com o objetivo de veicular uma 

determinada ideia de civismo, de responsabilidade e respeito aos superiores. 

Tendo em vista a aceitação de uma concepção de Nação pautada na 

solidariedade e coletividade, nas referidas atividades eram disseminados valores a 

serem interiorizados. 

Além de participarem ativamente nas práticas cívicas, os integrantes dos 

CCEs eram chamados a solucionar os problemas de ordem social, que de certa 

forma se assemelhavam aos problemas nacionais. As campanhas do agasalho e 

arrecadação de alimentos para os necessitados, além da arrecadação de produtos 

de limpeza para a escola, podem ser expressão das práticas sociais 

desenvolvidas nesses centros. 

Os descaminhos que poderiam ser trilhados pelos jovens deixavam de ser 

preocupações e problemas sociais a serem resolvidos quando esse aluno estava 

na escola desenvolvendo atividades físicas e culturais, nas quais os dirigentes da 

escola estavam presentes, configurando assim certo controle das atividades de 

lazer dos estudantes. 

As atividades desenvolvidas pelos integrantes dos CCEs eram direcionadas 

pelas normas oficiais e pelas autoridades escolares. Os estudantes eram 

chamados à ordem, à disciplina e à responsabilidade, como padrão de 

comportamento social. Alguns eram convocados pelos dirigentes escolares e 

eleitos por seus pares. 

O direcionamento e o controle, expressos no aparato legal, em alguns 

casos esbarrou na concepção que cada indivíduo produziu de sua experiência nas 

escolas na condição de integrantes dos CCEs, guardadas as devidas proporções 
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nos diferentes momentos do recorte cronológico estabelecido pela pesquisa. 

As experiências relatadas e os registros expostos na documentação 

analisada revelaram que a organização e a participação nos CCEs foram 

marcantes para os sujeitos envolvidos no processo e que, de formas variadas, 

estudantes, professores, orientadores de EMC e diretores realizaram a 

experiência da relação com o regime militar. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1: Roteiro de Entrevista dos Ex-Integrantes dos CCEs 

1. Em que ano você participou do CCE? 

2. Quantos anos você tinha na época? 

3. Como você veio a se interessar pelas atividades desses centros e o que o 

levou a participar? 

4. Como foram realizadas as eleições? Quantas chapas concorreram? 

5. Como foi realizada a posse? 

6. Qual era a estrutura do centro? 

7. Quais eram suas atribuições na estrutura do centro? 

8. Quais eram as atividades constantes desse centro?  

9. O diretor da escola interferia nas atividades do centro? Em caso afirmativo, 

de que forma ele atuava? 

10. Qual era o papel do coordenador de EMC nos centros? 

11. Qual era a formação deste coordenador? 

12. Qual importância você atribuía às atividades ali desenvolvidas? 

13. Qual visão você acredita que os alunos tinham dos centros cívicos? 

14. Você acredita que as atividades desenvolvidas nos centros cívicos 

influenciassem vocês e a comunidade? Em caso afirmativo, dê um exemplo. 

15. Na sua visão, qual a importância das atividades desenvolvidas nesse centro? 
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Apêndice 2: Roteiro de Entrevista de Ex-Orientadores de EMC 

1. Qual sua formação acadêmica? 

2. Em que ano você atuou nos CCEs? 

3. O que o motivou a ser orientador de EMC? 

4. Como era a sua atuação nos CCEs? 

5. Existia alguma relação entre os CCEs e a disciplina EMC? 

6. De acordo com a sua visão, qual era a importância desses centros? 

7. Qual o grau de importância que você atribui às atividades desenvolvidas no 

interior dos CCEs? 

8. Você acredita que as atividades ali desenvolvidas tenham influenciado o 

comportamento dos alunos? Em caso afirmativo, dê um exemplo. 

9. Você acredita que os alunos integrantes dos CCEs influenciavam de alguma 

forma os outros alunos da instituição escolar? Em caso afirmativo, dê um 

exemplo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo 2: Entrevista com o Aluno A 

Entrevista concedida em 26 de abril de 2011. 

Mais especificamente em que ano o senhor fez parte do centro cívico?  

Década de 70, eu acredito que de 71 a 73. 

Ah, não foi um ano só que o senhor fez parte? 

Não, nós fizemos, na época, eu fui presidente do centro cívico durante alguns 
anos, era algo muito atuante lá. E eu fiz parte de vários anos da chapa, ahm, do 
centro cívico, era atuante, a gente tinha ações esportivas, sociais, era um 
trabalho... 

Por que o senhor veio a se interessar em participar do centro cívico? 

Na realidade era porque o centro cívico existia, ia ter uma eleição e tinha um 
grupo de alunos que já tava lá há algum tempo e era apoiado por alguns 
professores e a gente fez uma oposição. Aí montamos uma chapa de oposição. E 
aí foi uma coisa meio política, naquela época a gente vivia, era uma ditadura 
militar e a gente tinha um grupo de estudantes que era contra, então foi uma 
mistura, um pouco de política e aí nós fizemos a oposição e aí ganhamos a 
eleição. Ganhamos estourado, ganhamos muito bem a eleição, e foi motivado, é 
do interesse, é, em atividades mais sociais com os alunos, né, e teve uma pitada 
política também na época. 

Ah, então já tinha esse interesse por política, os alunos que participavam 
tinham interesse por política? O que que era? 

Tinha, tinha, um pequeno... Não era um interesse, algum só, tinha algum 
interesse, na época a gente tinha uma certa ligação com a igreja, né? Eu era do 
movimento, a gente fazia parte do movimento religioso dos jovens chamado 
Movimento Alicerce, a gente tinha ligação com os salesianos e, por conta disso, às 
vezes, a gente tava em São Paulo. Por isso, tinha um certo conhecimento político. 
Pouca coisa, mas tinha. A gente sentia necessidade de participar do nosso meio 
estudantil em São Paulo. Como a gente não podia, a gente tentava colocar nas 
músicas dos nossos festivais algumas coisas de oposição, porque a gente não 
gostava dos militares. Às vezes a gente colocava nas peças de teatro, mas era 
muito pouco. Nós éramos mesmo contra o regime, eu praticamente cheguei a me 
manifestar, participar de alguma coisa, mas a gente era muito distante da seleção 
de poder, então para nós era mais uma revolta. E a gente se expressava pela 
música e pelas peças de teatro que o centro cívico fazia, mas, volto a falar, era 
muito pouco. 

Era documentada toda essa atividade que vocês desenvolviam? 

Olha, eu não sei, talvez, se você procurasse na escola “João Gomes”. Quem sabe 
você poderia ter, obter alguma coisa lá, hoje tem uma moça que é da direção, o 
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nome dela é Rosa Eli, que era da minha época, quem sabe ela tem alguma coisa 
lá nos arquivos da escola, pode ser. 

Vocês lavravam atas das reuniões? 

Sim, nós tínhamos tudo isso, mas eu não sei se ficou na escola, né? 

Quais eram as atividades que vocês desenvolviam no centro? 

Tinha, tinha as atividades, é, de relacionamentos entre os alunos, são as 
atividades culturais, né? Tinha muita atividade cultural para a diversão dos alunos, 
os professores incentivavam, a gente fazia festival de música, teatro, poesia e os 
professores estavam com a gente nos intervalos, num salão que tinha para o 
recreio, era muito legal. Nossos festivais de música ficaram muito conhecidos na 
cidade toda, era igual aqueles que tinham na televisão (risos). 

Todas essas atividades eram os centros cívicos que proporcionavam? 

Era o centro cívico. Era o centro cívico que montava, nós chegamos a colaborar 
até com obras dentro da própria escola, ajudar a escola a construir a quadra, 
construiu a quadra de tênis, a gente chegou a contribuir. O centro cívico era muito 
forte, na nossa escola era muito forte, um peso. 

O diretor e o orientador, eles opinavam em relação às atividades 
desenvolvidas? 

Não. Eles participavam, mas a gente era independente, eles tinham uma força, os 
alunos eleitos tinham um poder de decisão, era respeitado isso. 

O diretor ou o coordenador, eles podiam barrar alguma chapa? Como que 
funcionava o processo de eleição? 

Não, eles tinham preferências, os professores tinham as preferências deles, de 
uma chapa ou outra, mas barravam nada não, era uma época que os professores 
tinham suas preferências mas não faziam nada. 

E você acredita que as atividades que vocês desenvolviam no centro 
influenciavam de alguma forma os alunos da escola e a comunidade? 

Ah, sim, sim, o centro cívico era um, era uma integração, tinha uma influência 
grande na escola sim. Tinha um peso. 

E como eram vistos os alunos que faziam parte do centro cívico? 

Eram vistos como lideranças, hum, todo mundo respeitava o pessoal que era 
liderança na escola, ali nasciam as lideranças, ali era, tinha respeito sim. 

E tinha algum tipo de comportamento que era esperado de quem fazia parte 
do centro cívico? 

Não, acho que a expectativa era de liderança no sentido de ter criatividade, de ter 
iniciativas, tanto com questões esportivas, sociais, a expectativa era essa, se 
criava uma esperança na liderança para ter criatividade. 

E quanto à própria disciplina, não sei se o senhor lembra, e se existia uma 
relação entre o centro cívico e a disciplina de Educação Moral e Cívica? 
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Tinha uma relação, era uma matéria importante, né? Na época, e aquilo dali era 
muito, os professores, era uma matéria, na realidade não se dava muita 
importância, né? Quem tava no centro cívico dava importância para a 
responsabilidade social, é que daquela época não se falava muito nisso, né? Mas 
tinha sim, tinha uma relação com a gente sim! Normalmente o professor dessa 
área era muito ligado à gente. 

Você acredita que tenha existido alguma influência do governo militar na 
escola e no centro cívico? 

Influência? Não, nós todos éramos, éramos contra o regime, eu, gente, eu 
praticamente cheguei a me manifestar, participar de alguma coisa, nasceu um 
negócio muito do íntimo, né? A gente era distante da seleção do poder, né? Uma 
coisa assim mais uma revolta. Naquela época existia o UNE, né? Então, a gente 
tinha noção? Então, a gente fazia um pouquinho disso aqui em Pinda, mas era 
tímido, né? A influência era, era no sentido de mostrar que os alunos tinham que 
ser mais unidos, não é? Que, que a escola na nossa época ajudava na 
conservação da escola, era interessante isso, manutenção, nossa escola era mais 
bem cuidada, é, a gente tinha cuidado na escola, não é? O centro cívico tinha 
essa preocupação de manutenção, de não deixar quebrar algum tipo de TV, jogos, 
a gente tinha, a gente ajudava na ordem da escola. 

Mas esses pensamentos eram desenvolvidos no centro cívico ou eram 
característicos de alguns de vocês? 

Era uma mistura, era nato de algumas pessoas, outros se entusiasmaram pelo 
movimento, o grupo acabava se achegando. 

O Estatuto do centro cívico, esses vocês elaboraram? 

Tinha um regimento, um estatuto, tinha sim (pausa), mas não me lembro, tinha o 
estatuto. 

Vocês tinham um Código de Honra do Aluno? 

Sim. 

Vocês participaram da elaboração? 

Tinha um código de honra, mas não fomos nós que elaboramos, pegamos de um 
CCE anterior, já estava lá, ganhamos a eleição e demos continuidade. 

Na sua opinião, qual seria a finalidade do centro cívico? 

(pausa longa.) Eu acho que a escola, era uma forma de transferir um pouco da 
responsabilidade pro aluno, pros professores e diretores, na cabeça dele era uma 
forma de envolver os alunos na condução da escola, nos compromissos com a 
escola. Eu acho que eles tinham esse interesse em dar ao aluno, esse poder entre 
aspas, pra poder colaborar, né? Nas atividades da escola, ter um grupo 
coordenador de festas, eu acho que na cabeça deles tinha essa, essa ideia. Olha, 
eu acho que a principal função do centro cívico era a integração dos alunos, 
integrar o aluno com a direção, com as turmas, era a integração. 

E você acredita que esse intuito tenha sido alcançado? Esse objetivo? 
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Ele ultrapassou isso. Ultrapassou, porque os alunos acabaram se envolvendo 
mais nas questões sociais, né? E esse objetivo com certeza foi alcançado, porque 
a gente acabava , assim, tava no meio de tudo, todas as festas. A gente tinha 
iniciativa, mas acabou ultrapassando isso porque acabou tendo uma certa 
influência na escola né? Acabava tendo um certo peso na escola. 

Era cobrado dos alunos um certo tipo de comportamento? 

Não, isso não era cobrado, isso era mais ou menos é, óbvio, né? Nós mesmos 
cobrávamos isso, porque, é, a gente era os coordenadores, então a gente tinha 
que dar um bom exemplo de... não faltava, éramos os primeiros em todas as 
atividades. Então isso era, era como uma responsabilidade nata De ser exemplo, 
de ser mais compromissados. 

Você se lembra de alguma atividade que tenha influenciado a comunidade? 

Ah, sim, esses os festivais de música nossos. É, tinha muita gente da própria 
cidade na nossa escola na época, era uma escola modelo, uma escola muito 
grande. O que acontecia lá refletia na cidade, na comunidade, então esse modelo 
do centro cívico acabou indo para outras escolas. Acabou influenciando as outras 
escolas, isso que aconteceu. 

O senhor diria que sua passagem no centro cívico foi marcante? Por quê? 

Ah, eu acho que o que marcou muito lá, e somente hoje eu percebo. É que os 
alunos sempre queriam sair da escola, queriam ir embora logo. Lá era o contrário, 
terminava a aula o pessoal ficava, final de semana o pessoal queria ir para escola, 
a gente fazia atividades de finais de semana. Então a gente percebeu que os 
alunos queriam ficar na escola, tinham afinidade com a escola, isso eu nunca 
esqueci. Tinha gente que antes pulava o muro pra ir embora, né? Na nossa época 
o pessoal pulava o muro para voltar (risos). Então isso marcou, interessante, o 
pessoal voltava pra escola, gostava da escola. O CC para mim foi muito 
importante, foi uma experiência sem igual, foi a primeira vez que me interessei por 
política. Hoje é o que faço da vida. 
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Anexo 3: Entrevista com a Aluna B 

Entrevista concedida em 11 de maio de 2011. 

Você lembra mais ou menos quando foi que você fez parte do centro cívico? 

Ah, não sei direito, foi em 73, eu acho, isso, 73. Eu era da mesma turma que o 
Arthur. 

E como que você se interessou pelas atividades do centro cívico? 

Ah, que a gente sempre foi muito assim, interagia muito com os alunos, a gente 
gostava de sempre movimentar, de fazer gincanas, de fazer isso, sabe? Sempre 
gostei muito de participar. 

O seu centro cívico era bastante ativo? 

Era ativo. Tanto é que, se não me falha a memória, foi através do centro cívico 
que montamos a nossa turma, que depois virou grupo de jovens e coordenador do 
movimento de jovens aqui em Pinda, pastoral da juventude, saímos daqui com 
uma amizade muito forte. Ficamos 14 anos juntos. 

E você lembra como que foi o processo de escolha dos integrantes? 

Ah, eu não lembro, ah, eu acho que isso era, tipo assim, por eleição, né? Era 
daquele, tipo assim, ó, vai você, vai você, entendeu? Livre escolha (risos). Como a 
gente tinha muito contato com os professores, diretor, a gente foi participar. 
Gostávamos muito de música, ia na casa do professor final de semana fazer 
churrasco, e éramos chegados deles, por isso fomos fazer parte do centro cívico. 
Olha, pra você ver como a mentalidade ajuda quem participa dessas atividades 
assim, que não descamba. 

E quais eram as atividades desse centro? 

Olha, eu realmente acho que as atividades do centro se baseavam mais em 
esportivas, sabe? Nos intervalos a gente fazia, tinha jogos, gincanas, interclasse, 
tipo um grêmio estudantil de hoje, só que mais responsável. A gente era mais 
preocupado com o futuro, essas atividades serviam para a gente não descambar 
pro caminho errado. A gente até matava aula, mas era para ficar por ali mesmo, 
discutindo nossos problemas e até vendo o que íamos promover na escola, tipo 
conversar sobre algum campeonato, concurso, é, era isso que a gente fazia 
(risos). 

E o diretor da escola e o coordenador de educação moral e cívica 
influenciavam as atividades do centro cívico? 

Eu via por outro lado, eles acreditavam nas atividades da gente, entendeu? É raro, 
não sei, acho que mais, o professor de educação moral nosso, ele era mais 
próximo, acho que era, num lembro direito. 



135 

A disciplina de educação moral e cívica tinha alguma ligação com as 
atividades do centro cívico? 

Eu não me lembro. O professor de educação moral e cívica eu lembro que dava 
muita atenção pra gente. 

E você acha que as atividades que você desenvolvia no centro eram 
importantes? 

A gente dava muito valor, eu acho que essa, as atividades, quando eles nos 
passavam alguma coisa, que eu tô me lembrando, era muito assim, voltado pra 
como que fala? O respeito ao culto, à bandeira, sabe, aos brasões? Ao hino, por 
exemplo, se você me pedir eu canto o hino de Pinda pra você, entendeu? Eu 
aprendi o hino nacional, entendeu? Então, quando eu acho que a importância 
disso era que a gente tinha mais respeito pelas, é, como que chama? Pelos 
símbolos nacionais, o hino tocava, a gente sabia, fazia aquela posição de respeito, 
entendeu? Respeito aos professores. Tudo isso era passado de uma maneira, 
poderia até ser imposta na época, mas era respeitosa, professor era professor pra 
nós, entendeu, diretor era diretor. 

E os alunos achavam importantes essas atividades que vocês 
desenvolviam? 

Também, se eu tô me lembrando como aluna, pra mim tanto foi importante que 
olha onde que eu tô hoje. Dentro da escola. Tô trabalhando aqui, na mesma 
escola que estudei. Foi um tempo muito bom pra mim. Eu não odiei a escola 
(risos). 

Os integrantes eram cobrados em relação ao seu comportamento? 

É lógico, é lógico, sim, era uma espécie de exemplo, né? É, não vou falar pra você 
que eu era uma top, top, (risos). Eu adorava, né, também conversar muito, mas só 
que o que me pedia, tinha, né? Fiquei de exame certo, porque não suportava 
matemática, não suporto até hoje. Mas nunca repeti, sabe? O primeiro da turma 
era o Arthur. Pra você ver, o diretor presidente da Tenaz Confab, ele era da nossa 
turma lá. 

Você percebeu alguma influência do regime militar dentro da escola?. 

Não, o regime começou em 64, eu tava entrando acho que na quinta série, sexta 
série, que era a primeira série ginasial, tinha uma coisa que a gente evitava falar, 
tinha isso na época né? Eu me lembro assim que vagamente, professores, não 
podendo se expressar, entendeu?Eu acho que a gente tava meio afastado, porque 
eu acho que essa ditadura sempre teve mais o foco em São Paulo capital, ali, 
entendeu, aqui passava quando vinha de Minas. Eu me lembro que tinha uma 
música que falava de Hiroshima, entendeu? Acho que era uma música, mas é 
tudo assim, falando mais da Hiroshima. 

Você se lembra do Estatuto da escola? 

Não me lembro não. 

E o Código de Honra dos Alunos?  
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Ah, eu não lembro não, não lembro mesmo, faz muito tempo. 

E você lembra de uma experiência marcante durante a participação no 
centro cívico? 

Pra mim, foi minha turma. A união, olha, isso aí tem o que, mais de trinta anos, pra 
você ver, temos amizade até agora. Entendeu? Então, foi num momento forte do 
Brasil e na nossa rede foi mais forte ainda porque eu acho que, realmente, não é a 
guerra que une, entendeu? Então, é o respeito um pelo outro, é o respeito, as 
coisas que a gente tem, a individualidade de cada um. A linha de pensamento. 
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Anexo 4: Entrevista com a Aluna C 

Entrevista concedida em 11 de maio de 2011. 

Você se lembra mais ou menos em que ano você participou do centro 
cívico? 

Não, se vamos falar em datas tem que começar a fazer conta aqui pra lembrar 
quando vai ser, mas eu acho que é, o que, setenta e seis, setenta e oito? Na 
época eu devia ter uns 12 anos, 13 anos. 

Como você se interessou pelas atividades do centro cívico? 

Eu sempre fui uma aluna muito interessada, sabe, eu sempre fui daquelas de se 
meter em tudo, de gostar de participar, é, só uma diferença é que na época eu era 
mais tímida, hoje eu não sou mais (risos). Mas na época eu me lembro sim, que 
eu tinha essa coisa de timidez, era uma pessoa, é, mais centrada, uma pessoa 
mais, mais no sentido de escrever, de conversar com o professor, não ter muita 
amizade de conversar e de bater papo, então acho que talvez isso, até porque 
tirava boas notas né? Porque quando se tinha boas notas (risos), aí, o professor 
acaba que, que... dando mais atenção, que ouve mais. Então foi, sabe, por isso 
que eu acho que acabei me envolvendo nisso, Eu me lembro muito bem do 
professor de educação moral e cívica, o professor Messias, de Roseira, até há 
pouco tempo ele fazia parte da política na cidade de Roseira. Ele marcou bastante 
aquele tempo. Quando um aluno chegava atrasado na aula e atrapalhava, ele 
colocava aquele aluno como exemplo, e dizia pra todo mundo: “vê como isso 
atrapalha?” Sabe, coisinhas assim, então acho que isso foi me marcando, eu fui 
me envolvendo pela matéria, pelo jeito dele, e acho que foi isso que eu acabei 
participando, me levou a participar. 

Mas durante o tempo que você estudou a educação moral e cívica tinha 
muita relação com as atividades do centro cívico? 

Sim! Tinha bastante relação, relação, nas aulas a gente conseguia aprender muita 
coisa do tipo, os problemas que a gente tinha na sociedade, de como a gente 
podia ajudar a nossa família e nossa sociedade. Essas coisas, e a gente fazia 
muito disso no centro também. As questões todas de ética, de trabalhar as datas 
comemorativas, tudo isso se falava. O centro cívico trabalhava na verdade com 
coisas assim, tipo, vamos respeitar a bandeira, o hino e a gente buscava cantar 
em todo evento, toda formatura, o professor fazia a gente cantar o hino nacional e 
cantar o hino de Pinda, então por isso que eu conheço, coisa que hoje em dia a 
criançada nem conhece.  

E você lembra como foi o processo de escolha dos integrantes do centro 
cívico na época que você fez parte? 

Não me lembro, não me lembro se era por eleição, se era por escolha, isso eu não 
me lembro, não consigo ter na minha memória não. 
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Você lembra mais ou menos a estrutura do centro cívico e qual o seu papel 
dentro dele ou não? 

Eu acho que eu era secretária, que eu tinha alguma coisa a ver com isso, porque 
eu sempre gostei de escrever e sempre escrevi, eu acho que eu tinha alguma 
coisa nessa relação. Bom, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho. Mas eu 
participei mais de uma vez no centro, lembro que foi mais de um ano. Só não 
lembro direito com que cargo. Tinha uma estrutura, eu lembro que tinha, mas eu 
não lembro, eu lembro que tinha essa coisa presidente, primeiro secretário, 
segundo secretário, mas não consigo lembrar. Sabe, eu acho que eu era 
presidente, agora me lembrando melhor, eu acho que eu era mesmo. 

Você se recorda se o diretor da escola e o coordenador de educação moral e 
cívica tinham alguma influência nas atividades do centro cívico? 

Coordenador eu não sei te dizer se realmente teve, mas o professor de educação 
moral e cívica teve sim. Porque no nome, pra mim forte, eu lembro dele, mas eu 
não sei o papel dentro da escola, não sei nem se isso foi mostrado pra gente ou 
se alguma coisa, não sei. Agora, quanto à direção da escola, eu não lembro de 
eles participarem também de reuniões, sabe, eu sei que existia, é, coisa de posse, 
alguma coisa assim eu lembro, mas eu não me lembro assim da figura deles numa 
reunião. Era como hoje acontece, tem reunião do grêmio, às vezes a direção 
participa, às vezes não, minha lembrança é vaga a respeito disso. 

Qual a importância que você atribui e atribuía às atividades desenvolvidas 
no centro cívico? 

Olha, eu acho que com isso, até com o papel e com a coisa que a gente tinha de 
passar pros demais alunos aquela coisa do patriotismo, do civismo, da 
preocupação com a bandeira com datas comemorativas, com desfile de Sete de 
Setembro, todo acontecimento, isso fez com que eu tivesse até hoje interesse por 
essas coisas. Fico inconformada quando você vê que hoje não tem mais desfile de 
sete de setembro, sabe, que a gente se preparava um mês, sabe, que ficava no 
quarteirão, marchando, a gente fazia a roupa, que era acontecimento, um queria 
aparecer mais que o outro, ir na frente, aquela coisa toda então, isso acabou, né? 
Tudo isso acabou, os alunos não sabem mais cantar o hino nacional, o hino da 
bandeira, nem ligam mais pra isso. 

E por que que você acredita que isso seja importante? 

Porque eu acredito? Porque se o cidadão não respeitar, não tiver essa cultura, 
porque isso aí é questão cultural. O que nós temos hoje é isso, falta de educação, 
falta de cultura, falta a gente gostar das nossas raízes. Eu defendo, eu brinco com 
os alunos, que querem festa de halloween. Eu falo pra eles “porque vocês não 
fizeram festa do folclore?” Vamos valorizar as coisas nossas, fazer, aprender, 
música popular brasileira, samba, carnaval, folclore, coisa da gente, então, isso eu 
acredito porque isso fez parte da minha história, da minha vida, então eu levei isso 
à frente. Não só eu, lógico, como até bastante gente da mesma faixa etária que eu 
(risos). Entende? 
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E você acredita que essa sua educação moral e cívica que teve dentro da 
escola e até mesmo dentro do centro cívico, ela influenciou pra esse 
pensamento? 

Sim, porque eu acho que essa fase, que essa faixa etária que eu tava, eu vejo 
assim quando tô com meus filhos, não se fala em educação moral, então eu acho 
uma fase importante essa fase que a gente tá saindo da infância. Tem que falar 
com os jovens dessas coisas. 

Você acredita que as atividades desenvolvidas no centro cívico 
influenciavam os alunos e a comunidade? 

Eu lembro que influenciava sim, adorávamos os desfiles de Sete de Setembro, 
todo mundo ia assistir, era muito legal, as atividades que a gente fazia na escola, 
até quem não estudava lá ia participar. Voltando ao assunto de Sete de Setembro, 
eu lembro que era um evento, eu lembro assim de como a minha mãe e outras 
mães participavam pra ajudar. Sabe, pra vir fazer roupas, no dia, pra ir lá arrumar 
cabelo. Então a gente acabava trazendo de uma maneira diferente o pai pra 
escola, pra participar junto. Essa coisa do evento, de você ter lá sua escola 
desfilando e ter aquela coisa da família tá indo ver como forma de prestigiar, de 
uma forma ou outra você alertava, você trazia as pessoas para aquilo, para aquela 
festa civil, pra aquele momento. 

Ah. Alguma vez você participou da elaboração do estatuto, do centro cívico? 

Não me lembro. 

Mas você lembra se existia um estatuto? 

Sim. Eu lembro alguma coisa, mas eu não lembro se isso foi alguma coisa que foi, 
é, sabe, que tinha uma colocação ou se isso foi discutido, isso eu não consigo 
lembrar, mas eu lembro do estatuto, de algumas regras, de alguma coisa que 
tinha, e isso vagamente eu posso lembrar. 

Você se recorda do Código de Honra do Aluno, você participou da 
elaboração? 

Não. Não lembro. Nem sei se tinha um código desses. 

Os integrantes do centro cívico eram cobrados em relação ao 
comportamento? 

Não me lembro. Devia, devia acontecer, né? Porque eu vejo hoje que eu cobro 
dos alunos do grêmio (risos), também devia ser cobrado, eu faço essa cobrança, 
mas eu particularmente não lembro. Eu nunca fui cobrada, talvez porque eu fosse 
boazinha. (risos). Eu era uma boa aluna. Sempre fui bem quieta em sala de aula. 
Aluna padrão. (risos). 

E a maioria dos integrantes do centro cívico escolar eram iguais a você ou 
apresentavam algum tipo de problema comportamental? 

Não. Eu acredito até que não era feito mesmo uma eleição, os membros eram 
bem coesos, era uma turma mais centrada, eu acho que não era uma coisa 
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aberta, quem quisesse participar era meio que escolhido a dedo. Não tinha 
grandes discussões, grandes problemas não, eu não me lembro disso. 

Em algum momento você sentiu a influência dos militares na escola ou no 
centro nas atividades do centro cívico? 

Não, nada. Ninguém nem sabia que era ditadura, a gente até via alguma coisa na 
TV, mas era o máximo de política que tinha na escola. Naquela época não existia 
interesse político, nós nem nos ligávamos no que estava acontecendo na política, 
era mais um envolvimento entre os alunos da escola, eu era boa aluna e na 
primeira vez me convidaram, eu achei bom, gostei da experiência e continuei mais 
algum tempo participando do centro cívico, mas não era político. A escola ficava 
muito empolgada com as atividades de eleição, algumas chapas chegavam até a 
fazer campanha eleitoral, (risos) a minha eu não lembro muito bem não, mas a 
gente gostava bastante, talvez olhando hoje eu perceba alguma politica nisso, 
mas na época não tinha. Acho que a única coisa de política que tinha era isso das 
eleições. 

Uma experiência marcante durante a sua atuação no centro cívico? 

(pequena pausa) 

Ah, eu não lembro nada assim que tenha chamado a atenção. Não foi uma 
experiência passageira não. Foi uma coisa que marcou. É como eu falo, são 
coisas que marcam, e você, quando você me ligou e falou: “Nossa, moça é 
mesmo.” Daí cai aquela ficha, porque, se não lembrava, foi uma fase, sei lá. Tudo 
muito novo, tudo era novidade, ou melhor, esse tipo de coisa pra mim era na 
época que eu fazia parte, era uma rotina. Eu não tinha essa visão talvez da 
importância da coisa, né, do que se tratava, do que tinha realizado, do que eu tava 
realizando, hoje que, né, voltando atrás e você vê a importância disso aí. Como 
você vê a importância de um professor outro, porque você lembra coisa até hoje. 
Foi uma experiência diferente. E é bem interessante quando a gente fala em 
política, naquela época era diferente a visão, né, essa coisa de democracia hoje, é 
totalmente diferente, que antes a gente não se envolvia em questões políticas 
mesmo, porque a gente sabia que ia ser escolhido e só ia ver na hora, e agora. As 
coisas mudam muito, o jovem hoje é diferente de como a gente era. 



141 

Anexo 5: Entrevista com o Aluno D 

Entrevista concedida em 14 de maio de 2011. 

Em que ano você participou dos CCE? 

Acho que foi em 1980. Isso, 1980 mesmo. Eu tava na oitava série, antigamente 
chamava oitava série. 

Como você veio a se interessar pelas atividades desses centros e o que te 
levou a participar? 

Na verdade, tinham uma chapa que já tava praticamente eleita, tipo assim, os 
mais comentados da escola, um pessoal mais conhecido, vamos pensar assim. Aí 
a professora de Português falou, vamos fazer uma chapa pra concorrer e tal. É 
importante, vocês são pessoas bacanas, e ela mesma sugeriu as pessoas da 
chapa, e aí, ela na verdade me sugeriu, porque eu não tinha interesse, era meio 
bola e ovo. Na verdade ela escolheu um pessoal bastante competente, bem 
compenetrado com a escola na época. Eu lembro de alguns componentes da 
minha chapa que eram estudiosos, bons alunos. 

Como foram realizadas as eleições? Quantas chapas concorreram? Como 
foi realizada a posse? 

É, a gente fazia propaganda, saía pedindo voto, a gente fazia um plano do que 
você iria fazer pela escola na sua gestão. Dentro desse planejamento, podia 
agradar uns e desagradar outros. Era esse plano que submetia aos alunos. A 
gente saía divulgando esse plano. As eleições que a gente fazia lá eram parecidas 
com as eleições de hoje, até que era interessante essa atividade.  

As chapas tinham nome, se registravam para concorrer? Como era? 

As chapas tinham nome sim, mas eu num lembro não. E tinham uma hierarquia 
também, tinham presidente, vice-presidente, essas coisas.  

Quais eram as atividades constantes desse centro?  

Olha, a atividade principal do centro era a integração, integrar o aluno com a 
escola, com a direção e na época umas das coisas que a gente fazia era isso. O 
esporte também era uma coisa que a gente fazia. Alguns eventos esportivos, todo 
mundo participava desses eventos. O professor de educação física sempre estava 
com a gente, pra gente desenvolver alguma coisa. Acho que era isso, num lembro 
de outras coisas não, pode ter tido mais coisas, mas não me lembro. 

O diretor da escola ou o orientador de educação moral e cívica 
influenciavam nas atividades do centro? Nas reuniões eles estavam 
presentes? 

Não, pra mim eles não participavam não, o seu Mário, que era o diretor, não 
interferia em nada não. Se tinha alguma interferência era através do orientador. 
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Este sim tava o tempo todo com a gente. Mas ele dava liberdade pra gente, 
mesmo porque a gente não fazia nada de errado. Nosso centro não era muito 
atuante assim pra ter essa vigilância. Não havia a necessidade de eles interferirem 
não. 

Qual importância você atribuía às atividades ali desenvolvidas? 

Acho que a principal coisa que o centro fazia era a integração dos alunos, tipo a 
sétima série com a oitava, isso, essa integração dos alunos, principalmente pelo 
esporte. Acho que era isso. A integração das turmas. 

Qual visão você acredita que os alunos tinham dos centros cívicos?  

Uma coisa assim de seriedade, o centro cívico era atuante e sério, entendeu? 
Você tinha que fazer um trabalho, porque tinham um trabalho pra fazer, as 
reuniões e tudo, e a gente tinha que levar isso em paralelo com a escola. Era 
puxado isso. Muitos até não queriam participar por causa disso, tinha muita coisa 
pra fazer. 

Você acredita que as atividades desenvolvidas nos centros cívicos 
influenciassem vocês e a comunidade? 

Olha, a comunidade não ficava na escola não, e nem a gente tinha como 
influenciar a comunidade não, só se fosse nas comemorações cívicas. Isso foi 
uma coisa independente do centro cívico, era da própria escola. Em todas as 
datas tinham as comemorações, só se existisse influência por essas datas, caso 
contrário, não. 

Na sua visão, qual a importância das atividades desenvolvidas nesse 
centro? 

Tudo dependia do que você fazia na parte do esporte, se você realizasse bastante 
coisa eles viam você com bons olhos, se não fizesse nada, aí já era, ninguém 
gostava. O centro cívico promovia essas gincanas, essas coisas. 

Você se recorda do Estatuto do Centro Cívico? 

O estatuto tinha sim, a gente tinha até que ler, se quisesse podia até propor 
alteração, mas a gente não fazia isso não.  

E do código de honra dos alunos? Você participou da elaboração? 

Código de honra? Eu não lembro do centro cívico ter um código de honra do 
aluno, não me lembro de nenhuma coisa assim não, se tinha não foi o nosso 
centro que fez não. Bom, estamos falando de bastante tempo atrás, né, pode ser 
que tivesse e eu não lembre (risos). 

Me fala de uma experiência importante que marcou você enquanto era 
membro do centro cívico. 

Uma experiência marcante para mim foi quando fui fazer a transição né, a 
passagem, nunca tinha falado em público, num microfone (risos), não sabia o que 
ia falar, não sabia o que tinha que falar, enfim, falei pouco e fino (risos), passei um 
tempo com o pessoal tirando sarro (risos). 
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Anexo 6: Entrevista com o Aluno E 

Entrevista concedida em 14 de maio de 2011. 

Em que ano você participou dos CCE? 

Mais ou menos em 1982 a 1984, não lembro direito, eu tinha uns 13, 14 anos. 
Acho que foi por aí. 

Então não foi um ano somente? 

Não, não foi, foi uns dois ou três. 

Como você veio a se interessar pelas atividades desses centros e o que te 
levou a participar? 

Eu sempre gostei de participar das coisas, hoje eu também sou assim, onde tinha 
alguma coisa diferente eu tava indo. Por isso eu me interessei. 

Como foram realizadas as eleições? Quantas chapas concorreram? 

Eu não me lembro se tinha muitas chapas, não. Essa parte era muito legal, nós 
montamos uma chapa para concorrer, fizemos propaganda, fomos nas salas de 
aula em todos os períodos, porque nós tínhamos alunos de todos os períodos na 
nossa chapa, fizemos propaganda, falamos do nosso plano para o ano (risos), foi 
uma época muito legal, a gente era ativo, sabe, gostava mesmo de participar 
dessas coisas. 

Como foi realizada a posse? 

Olha, eu lembro que na posse a gente tinha que fazer um discurso, se apresentar 
pra escola e falar as coisas que a gente ia fazer. O Cleodon que fez o discurso. 
Porque ele era o presidente, né? Então o discurso ficou pra ele. 

Quais eram as atividades constantes desse centro?  

A gente respeitava a Pátria, né? Toda reunião nossa do centro cívico a gente 
cantava o hino nacional e... Até mesmo a bandeira, nos tínhamos ali a bandeira 

O diretor da escola ou o orientador de Educação Moral e Cívica 
influenciavam nas atividades do centro? Nas reuniões eles estavam 
presentes? 

O Diretor da escola, às vezes, nas eleições ele estava, mas nas reuniões, nem 
todas as reuniões ele podia ir, mas a Dona Daisy estava presente em todas as 
reuniões, ela tava em todas mesmo. 

Qual era o papel do coordenador de EMC nos centros? 

Olha, a dona Daisy tinha o papel de incentivar a gente, ela começou a incentivar a 
gente, e depois nós pegamos gosto por aquilo. Então na época o Creldon, hoje ele 
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é padre, ele na época era ativo, ele chegava e dizia: vai ter reunião disso, porque 
vai acontecer algo na escola aqui, a gente vai se apresentar. Era assim. 

Qual importância você atribuía às atividades ali desenvolvidas? 

Na realidade sempre foi muito importante, porque o que que acontece, uma 
secretaria, né? As pessoas olham, mas porque que ela ganha pra isso, mas na 
realidade ela tem uma importância naquilo que ela está fazendo, quando você 
lembra a data de alguém, uma comemoração, seja a mínima que for, aquela 
pessoa se sente importante. Pra você ter uma ideia, a gente tinha até um 
programa semanal de rádio. Verdade, a gente tinha um horário na rádio, aí tinha 
um livro que trazia as histórias das datas. Eu lembro que quando eu fui era o dia 
da secretária e fomos na rádio, falamos da secretária e várias pessoas ligaram e 
fomos elogiados por isso na escola. 

Qual visão você acredita que os alunos tinham dos centros cívicos?  

Toda mundo gostava da gente, tinha muita consideração pelos alunos do centro 
cívico, também, a gente era muito ativo, e a maioria tinha notas altas, se 
destacavam, mas tinham aqueles que tinham notas baixas, eu era um deles 
(risos), faltava muito, mas quando entrei no centro cívico comecei a me interessar 
pela escola, passei a amar aquilo, ver a escola com um olhar diferente. Por isso 
acho que eles gostavam de nós, viam a gente como exemplo. 

Você acredita que as atividades desenvolvidas nos centros cívicos 
influenciassem vocês e a comunidade? 

Como eu te falei, essa coisa do rádio influenciava, como eu disse as pessoas 
ouviam o que a gente falava na rádio, e respeitava os profissionais, as profissões, 
e tinha os desfiles também, né? Eles gostavam de ir assistir, né? Era uma festa. 

Na sua visão, qual a importância das atividades desenvolvidas nesse 
centro? 

Na nossa época, quando nós trabalhávamos ali, né, acho que há trinta e poucos 
anos (risos), pra lembrar tudo isso, nós procurávamos envolver a escola, nunca 
deixava ninguém de fora. Então nós envolvíamos desde o período da manhã até o 
período da noite, então isso era importante, envolver todos os alunos da escola 
nas atividades que a gente fazia. Tinha teatro, gincanas, música. Era muito legal. 

Você se recorda do Estatuto do Centro cívico? 

Não lembro, não.  

E do código de honra dos alunos? Você participou da elaboração? 

Olha, do código de honra eu lembro sim. Lembro que nós tínhamos um código de 
honra, mas lembrar dele é que é difícil. Toda reunião a gente tinha que jurar 
aquele código. Que era ser fiel ao colégio, né? Fiel ao patriotismo e tal, agora 
lembrar assim totalmente é difícil. Não lembro de ter participação da elaboração, 
não.  

Fale de uma experiência importante que marcou você enquanto era membro 
do centro cívico. 
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Eu era muito vergonhoso, sabe, quando começava a falar avermelhava, eu tinha 
vergonha das coisas e a dona Daisy falou: ‘não, vai lá, você tem potencial, vamos, 
vamos’. E eu fui. A primeira vez tremi igual uma vara verde, falava aqui, falava ali 
e fui ser o orador. Essa experiência foi importante para mim, hoje sou pastor e 
comecei a falar em público naquela época. Essa experiência de ficar falando em 
público acho que foi o que mais me marcou. Acho que foi isso, sim. 

Outra experiência foi a dedicação, dessa professora principalmente, ela ama 
mesmo de coração, foi uma professora assim que marcou, que lembra, sabe? Que 
ela dedicava mesmo ao trabalho, que ela fazia, ela foi uma professora minha 
desde o primário e deu aula de português pra mim, tudo, e depois no ginásio 
passou a dar aula pra mim novamente, e ela começou a incentivar. Ela sempre 
dava aquela injeção de ânimo e levantava, então o que marcou, foi nessa, porque 
foi ela que deu o pontapé inicial, até mesmo pra mim, hoje eu sou um pastor, 
tenho um diálogo com as pessoas e eu sempre gostei de fazer isso. 
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Anexo 7: Entrevista com Orientador de Educação Moral e Cívica 

em 1984 

Entrevista concedida em 27 de maio de 2011. 

Qual a sua formação na época que atuou no centro cívico? 

Sou formado em educação física, formado em pedagogia, formado em filosofia 
pura e direito. Nas na época eu só não tinha direito. 

O que que motivou o senhor a ser orientador de Educação Moral e Cívica? 

Falta de aula de educação física. Eu complementava minha carga horária com 
aulas de, bom, de Educação Moral e Cívica. Não era aula, eu era Orientador de 
Educação Moral e Cívica. Eu não tinha aula. Aí como orientador eu promovia os 
eventos cívicos da escola. 

O senhor era diretamente ligado à direção da escola? 

Sim. Era um cargo de confiança na escola e atuava junto ao centro cívico. 

Qual era o perfil do professor que podia ser orientador de Educação Moral e 
Cívica? 

Uma pessoa íntegra, já habilitada em alguma disciplina e da confiança do diretor. 
Não tinha nada especifico de formação de Educação Moral e Cívica. 

Quais eram as atividades que o senhor desenvolvia no centro cívico? 

Todas as comemorações cívicas eram desenvolvidas junto com o centro cívico pra 
envolvimento da escola. Então eu pegava as datas cívicas pra desenvolver com 
os alunos. Da organização dos eventos e da comemoração, quando não tinha 
evento. Tinha cartazes, tinha, tinha poesias, tinha alguma, alguma coisa que 
lembrasse a data cívica e eu coordenava isso junto com o centro cívico. 

Existia alguma relação entre a disciplina de Educação Moral e Cívica e as 
atividades desenvolvidas no centro cívico? 

Nesta época não havia nenhuma ligação não, eu nem falava com o professor de 
Educação Moral e Cívica, o contato era muito pouco. 

Quanto ao Estatuto do centro cívico, o senhor lembra da elaboração, ou se 
tinha algum já pronto? 

Eu não elaborei e também não tinha nada pronto, nós não tínhamos estatuto. 

E o Código de Honra do Aluno? 

Eu não me lembro, eu lembro que tinha um modelo desse código e a gente 
trabalhava em cima dele, mas eu não me lembro como eu consegui na época. Eu 
devo ter procurado com alguma escola, algum diretor deve ter me fornecido 
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Quanto à sua atuação, existia algum tipo de direcionamento da direção da 
escola, Secretaria da Educação ou algo assim? 

Não. Eu nunca tive uma formação, uma orientação especifica. Nunca tive uma 
capacitação, uma reunião específica pra orientador da Educação Moral e Cívica 

Quais os problemas que um orientador da Educação Moral e Cívica poderia 
enfrentar dentro da escola? 

(pausa) O problema que eu acredito, o maior que eu acredito era que você não 
tinha o contato direto com os alunos na sala de aula. Você organiza trabalhando 
com o centro cívico fora do horário de aula do aluno. Que já é meio difícil, isso é 
um fator dificultador pra trabalhar com o aluno. Ou você tira da sala de aula, que 
não é bom, a gente evitava ao máximo isso. Ou pede pro aluno vir fora do horário 
pra organizar esses trabalhos. Eu não trabalhava dentro de sala de aula. Então eu 
não tinha o contato direto com os alunos pra trabalhar. Então eu preparava com o 
centro cívico as atividades, fazia os cartazes. O centro cívico montava os cartazes, 
eles envolviam outros alunos nesse trabalho, nós afixávamos, fazíamos as 
comemorações. Todo mundo no pátio, junto, fazíamos o envolvimento. Mas eu 
não tinha aquele contato diário com os alunos em sala de aula. Isso dificultava 
muito meu trabalho. 

Na sua opinião, para que servia o centro cívico? Qual que era a finalidade 
dele? 

O objetivo maior era manter acesa a chama do civismo na escola. Esse era o seu 
objetivo. E manter a doutrina da política da época que a gente vivia. Então a 
Educação Moral e Cívica tava intrinsecamente ligada com a política reinante na 
época. Mas a gente nunca viveu politicamente dentro de uma escola em estudo, 
nem partidária nem politicamente. Embora você faça uma política, mas a nossa 
política era cívica, a gente procurava desenvolver o espírito cívico do aluno, então 
era uma data cívica, vamos falar os valores que esse momento traz. Quais são os 
valores de uma Proclamação da República que você busca? Quais são os valores 
de um Sete de Setembro? Quais são os valores do Dia do Índio? 

Simplesmente fazia-se o evento, procurava-se falar dos eventos, dos valores que 
eles transmitiam e só. Pra que eles não fossem esquecidos e esses valores 
permanecessem. Isso perpetuava, né, a, aquela noção política reinante da época. 

Porque o Sete de Setembro? Porque existiu uma pessoa que lutou pelo bem da 
Pátria e havia um grupo de pessoas que lutavam pela liberdade. Então a liberdade 
é um bem maior e o que a gente deve fazer é preservar a liberdade, a gente deve 
respeitar a liberdade do próximo. Até que ponto vai a minha liberdade e a 
liberdade do próximo. Então era assim que a gente trazia os valores para que os 
alunos pudessem interiorizar, para que melhorassem enquanto pessoa  

O senhor acredita que o público-alvo do centro cívico e da Educação Moral e 
Cívica era qual? 

As crianças, começar a formar as mentalidades. Começar com as novas 
mentalidades. 
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Você, trabalhando desde cedo com as crianças nas escolas, envolvendo a criança 
dentro daqueles valores, dentro daqueles princípios éticos que cada data trazia. 

Porque o senhor acha que os centros cívicos foram criados? 

Sempre uma parte é atingida, ele foi criado com um propósito político específico 
de manutenção da mentalidade da época, eles conseguiram isso até um 
determinado ponto. E é lógico que outros fatores haviam, fora outros movimentos 
externos à escola, que promoveram muitas mudanças. Mas dentro da própria 
escola em si não houve tanta mudança, pelo menos até a oitava série. Ela não 
chegou a promover mudanças, ela simplesmente sofreu as consequências das 
mudanças que vinham ocorrendo. E, realmente, o centro cívico, ele trabalhava pra 
manutenção da mentalidade reinante na época. Era pra isso a função. E não podia 
agir contra, tanto que meu cargo era de confiança Eu tinha que trabalhar 
intrinsecamente em cima dos valores da data cívica que estava trabalhando; era 
essa minha função. 

O senhor acredita que as atividades desenvolvidas pelo centro atingiam de 
alguma forma a comunidade? 

Não, elas se restringiam aos muros da escola, era dentro da escola. Eu pelo 
menos não tinha nenhum feedback com relação ao que fora da escola ocorria. O 
que realmente a gente esperava era que esses valores fossem interiorizados 
pelos alunos e que isso ficasse na formação desse aluno. Algumas vezes, alguns 
eventos eram abertos à comunidade. 

Em seu tempo de atuação no centro cívico percebeu alguma influência do 
regime militar na escola? 

Não, nenhuma interferência no meu trabalho, nada, não houve política, entende? 

E o meu trabalho era intrinsecamente em cima de valores, eu trabalhava os 
valores cívicos. Então, os valores que a data cívica transmitia, era essa minha 
preocupação trabalhar com os alunos. Então você vai trabalhar com o aluno o 
civismo de um Sete de Setembro. A gente não falava de política e nem podia falar 
de política na época. O regime era completamente fechado. Se eu pensasse em 
falar política, eu não poderia ser orientador de moral e cívica. Poderia haver 
controle, mas influência não. É, todos os eventos que a gente fazia na escola, tava 
a direção, tavam os professores. Então todos os trabalhos eram feitos... cartazes 
tavam afixados na escola, na comunidade, o evento era feito uma comemoração 
no pátio da escola, com o diretor, com os professores, com os funcionários. Tinha 
eventos que tinha a comunidade, os pais e alunos. Entao era uma coisa pública. 
Não tinha como ficar falando de política com os alunos. 

Como eram as reuniões do centro cívico, você controlava os assuntos 
tratados? 

Não, não havia controle, se algum aluno quisesse falar alguma coisa, falava, mas 
não era comum... O aluno de quinta a oitava não tinha essa mentalidade crítica na 
época pra estar fazendo isso e eu não promovia essa crítica no aluno. Entendeu? 
Eu sempre trabalhei os valores, preferia antes um aluno honesto que um político 
ou crítico desonesto. Se era pra ser político, ia ser honesto antes. 
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Em algum momento era dito aos integrantes do centro cívico o 
comportamento esperado dele? 

Dentro daqueles valores que a gente passava. Nós cobrávamos deles mais 
envolvimento com a escola, mais disciplina, que eles fossem melhores alunos, 
com melhor aproveitamento dentro da sala de aula, porque eles teriam que ser 
exemplo para os demais. 

No tempo em que o senhor foi orientador, teve alguma experiência marcante 
em relação a esse período? 

A formação de um coral, eu consegui formar um coral, absurdo falar ‘orientação 
moral e cívica, formação de coral’, não tem nada a ver uma coisa com a outra, 
mas tinha, a gente conseguia, lógico que da minha parte havia uma intenção, eu 
trabalhava o coral com as músicas de Milton Nascimento, já buscava uma música 
de Chico Buarque, uma música mais progressista para ir despertando uma 
consciência mais crítica no aluno. 
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Anexo 8: Livro de Ponto Cívico 
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Anexo 10: Livro de Ponto Cívico 1975 

 

 

Anexo 11: Livro de Ponto Cívico 1978 
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Anexo 12: Livro de Atas de 1979 do Arnolfo 

 

 

Anexo 13: Livro de Atas de 1982 do Arnolfo 
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Anexo 14: Registro de Chapas do Pujol 
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Anexo 15: Relatório de Atividades do Pujol 

 

 


