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Resumo

O presente artigo tem como objetivos apresentar o curriculo prescrito para o ensino da Educação Moral e
Cívica e destacar a presença dessa disciplina no Atheneu Sergipense. Os fundamentos teóricos metodológicos
deste trabalho baseiam-se na História da Educação, Disciplina Escolar e Cultura Escolar. Desse modo,
utilizamos os seguintes autores: AndréChervel, Dominique Julia, Circe Bitttencourt, Viñao Fragoe Ivor
Goodson, Maria do Carmo Martins (2003). A pesquisa documental foi realizada nas seguintes instituições:
Arquivo público do Estado de Sergipe, Arquivo do Atheneu Sergipense, Centro de Memória do Atheneu
Sergipense, Conselho Estadual de Educação, Biblioteca Dom Luciano José Cabral Duarte e Biblioteca Escolar
do Atheneu Sergipense. As fontes utilizadas foram Documentos da Comissão Nacional de Moral e Civismo,
Cadernetas Escolares e Manuais Didáticos.
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Abstract

This paper aims to present the prescribed curriculum for the teaching of moral and civic education, and the
presence of this discipline in Atheneu Sergipense. Methodological theoretical foundations of this work are
based on the History of Education, School Discipline and School Culture. Thus, we use the following authors:
AndréChervel, Dominique Julia, Circe Bitttencourt, Viñao Fragoe Ivor Goodson, Maria do Carmo Martins
(2003). The desk research was conducted at the following institutions: Public Archives of the State of Sergipe,
Atheneu Sergipense Archive, Center for Memory of Atheneu Sergipense, State Board of Education, Library
Don José Luciano Duarte Cabral and School Library Atheneu Sergipense. Were used and analyzed various
sources, among them we can mention: Documents of the National Commission on Moral and Civics,
Notebooks and Textbooks School Textbooks.
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Introdução

O presente artigo tem como objetivos apresentar o curriculo prescrito para a disciplina Educação Moral e
Cívica durante a década de 1970 e fazer uma reflexão sobre sua presença no Atheneu Sergipense. Este marco
temporal compreende a vigência da Lei de nº 5.692/71 que estabelecia os parâmetros curriculares para o
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ensino desta disciplina. Os fundamentos teóricos metodológicos deste trabalho baseiam-se na História,
História da Educação, Disciplina Escolar e Cultura Escolar.

Para a realização da pesquisa documental buscamos várias instituições, entre elas Arquivo público do Estado
de Sergipe, Arquivo do Atheneu Sergipense, Centro de Memória do Atheneu Sergipense, Conselho Estadual de
Educação, Biblioteca Dom Luciano José Cabral Duarte,Biblioteca Pública Epifânio Dória e Biblioteca Escolar do
Atheneu Sergipense. Foram utilizadas e analisadas diversas fontes, entre elas podemos citar: Documentos da
Comissão Nacional de Moral e Civismo, Cadernetas Escolares e Manuais Didáticos e Boletins de alunos.

Estudar a Educação Moral e Cívica como disciplina escolar pressupõe explicar as transformações ocorridas em
uma disciplina ao longo do tempo. Assim, torna-se possível identificar os fatores ligados a conteúdos e
métodos de ensino, o que nos possibilitará a articulação de propostas mais consistentes e estruturadas do
currículo escolar.

Ao pesquisar a disciplina escolar Educação Moral e Cívica no Atheneu Sergipense recuperou a vida da
disciplina escolar apresentando os conteúdos, as atividades propostas, exercícios e avaliações. Através da
leitura dos diários de Classe, dos exercícios, trabalhos escolares e das atas de reuniões de professores foi
possível perceber a relação entre os conteúdos da Disciplina e a dinâmica das atividades utilizada pelo
professor nas aulas e nas atividades que perpassavam além da classe tais como: Desfile cívicos, palestras,
manifestações, congressos, etc. Dessa maneira, foi possível perceber queo Ensino da Disciplina escolar
Educação Moral e Cívica foi sendo construída e criando formas e maneiras de se fazer presente no cotidiano
do Atheneu Sergipense.

Do Currículo Prescrito para o ensino da Educação Moral e Cívica

A responsabilidade da organização do Currículo, da aprovação e publicação dos livros didáticos de EMC era da
CNMC. A referida prescrevia a estruturação dos conteúdos e fiscalizava sua aplicação.

A política de distribuição dos livros didáticos estabelecida na Lei n° 5.692/71, coordenada pelo Instituto
Nacional do Livro (INL) influenciou diretamente na escolha dos conteúdos ministrados, visto que os
professores teriam nos livros didáticos um guia a ser seguido.

No primeiro momento, o Programa Nacional Básico de Ensino estava dividido para três níveis: ensino
primário, ensino secundário e ensino superior. No entanto, o alicerce para a construção da grade curricular de
todas as modalidades de ensino era a moral cristã e o civismo, derramando-se de “amor pela Pátria”.

No ensino primário, as questões abordadas eram referentes às obrigações do homem com Deus, os valores
morais que deveriam reger a sociedade, a importância da família na transmissão desses valores, vistos como
alicerce para uma sociedade harmônica, o reforço na legitimidade de se ter leis e um governo que as fizesse
cumprir, dentre outras questões enfatizadas pelo currículo.[3]

O CFE tinha o poder de promover as reformas do Estado, legitimando sua atuação, que se dava

por meio de Pareceres e Indicações que, posteriormente aprovados no próprio
Conselho, criam uma racionalidade formal, normatizam e procuram estabelecer as
regras do comportamento social, neste caso, na área da Educação (MARTINS, 2002,
p.62).

Assim como o CFE, a CNMC foi criada como órgão normativo pelo poder executivo e seus membros eram
escolhidos sem a participação popular. Estabeleciam-se mais um mecanismo de burocratização do Estado,
com cargos de nomeação.

Por meio do Decreto-Lei n° 869, de 12 de setembro 1969, que determinou a obrigatoriedade da EMC como
disciplina e prática educativa nas escolas de todos os graus e modalidades de ensino do país, foi criada no
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Ministério de Educação e Cultura, a CNMC, subordinada diretamente ao Ministro da Educação. A comissão era
integrada por nove membros brasileiros, que seriam nomeados pelo Presidente da República. A comissão
seria composta por pessoas “dedicadas à causa da Educação Moral e Cívica, de ilibado caráter e valor cultural,
e de acordo com a orientação dos dispositivos do Decreto-Lei n° 869, de 12 de setembro de 1969” (Decreto
n° 68.065/71).

Conforme Filgueiras (2006), a partir de 1970, a CNMC iniciava a divisão do espaço com o CFE, em relação à
EMC. A primeira grande atuação da comissão foi a elaboração dos “subsídios para os Currículos e os
Programas Básicos de Educação Moral e Cívica”.

Em 4 de fevereiro de 1971, a Comissão Especial para Educação Moral e Cívica do CFE, apresentou o parecer
n° 4, que fixou os currículos e os programas de EMC em todos os níveis de ensino do país em substituição aos
subsídios de 1970 do CNMC. No entanto, não apresentou grandes distinções em relação ao elaborado pelo
CNMC.

A CNMC desempenhou papel central também ao estabelecer os subsídios para Currículos e Programas Básicos
de Educação Moral e Cívica em 1970, principalmente porque esses subsídios serviram de base para muitos
livros didáticos, mesmo com o parecer n° 94/71 do CFE, que fixava novos currículos.

Desde o Ensino Primário, a criança seria preparada para viver em comunidade, aprendendo a conviver na
sociedade de forma harmônica, solidária e cooperativa. Os conteúdos vistos apontavam para a obediência e a
preparação para a construção do coletivo, do bem público e comum.

Constata-se que a matriz curricular da disciplina para o ensino primário desempenhava um papel fundamental
na formação do brasileiro cívico, social e disciplinado, visto que em seu currículo os conteúdos enfatizavam e
propunham a desenvolver aspectos de formação moral, de obediência, de respeito à família, a religião e ao
estado, para isso, era preciso se reconhecer enquanto brasileiro disposto a mudar os rumos do país
reconhecendo seus direitos e deveres.

A matriz curricular do Ensino Secundário cabia a exaltação da pátria, da nacionalidade, dos símbolos nacionais
e da constituição. O amor a pátria deveria se configurar como prioridade entre os cidadãos.

A matriz estava dividida em sete partes, englobando em cada um, aspectos considerados essenciais para a
formação do individuo. O programa do ensino primário girava em torno de diversas questões ligadas a
religião, a família, a comunidade, ao caráter, ao estado, a comunidade, a segurança, a disciplina, aos direitos
e deveres do cidadão. A diretriz religiosa era apresentada como elemento importante para o direcionamento
da formação humana pautada nos valores, no respeito e na obediência aos ensinamentos divinos. A religião
era um complemento aos outros setores sociais, indispensável na formação do homem.

Na primeira parte, a questão religiosa novamente aparece como ponto crucial para a formação moral do
indivíduo, há o destaque para os conceitos de homem e religião, bem como para o princípio de liberdade
pautada nas diretrizes divina. Na segunda parte, percebe-se que a formação do caráter, dos valores, das
virtudes, dos hábitos, da moral; assim como o reconhecimento dos direitos e deveres cívicos contribuiriam
para a formação do bom cidadão.

No entanto, para que a escola conseguisse formar o homem bom, respeitador da ordem, ela deveria se
reconhecer enquanto grupo formador e pertencente às instituições como: a família, a igreja, as forças
armadas, ao estado. Esses destaques dados pela terceira parte evidenciam a importância dada pelo currículo
do ensino secundário às instituições como: órgãos difusores e conservadores dos valores da sociedade.

É percebido na quarta parte, que para o ensino secundário, a formação da nação e os males provocados por
princípios destoantes do discurso religioso provocavam mazelas no processo educacional. Nesta parte,
verifica-se uma abordagem mais enfática aos poderes políticos, a questão da segurança nacional e a
democracia. Faz-se menção a esfera econômica e social como forma de desenvolvimento do Brasil.
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Na quinta parte, os grandes heróis são destacados como forma de dar exemplo aos jovens, despertando para
o amor a nação brasileira e o respeito aos símbolos nacionais. Este se diferencia do Ensino Primário por
abordar o voto e o serviço militar. Enfatiza o civismo, o patriotismo e a ação.

Nas partes seis e sete percebe-se a preocupação em evidenciar o nacional e associá-lo ao mundo ocidental,
destacando-se a organização social, política e econômica, e inserindo o aluno como ser participativo nos
problemas da nação fazendo-o sentir-se parte do processo de estruturação da pátria. Os princípios
democráticos alicerçados em valores espirituais e morais em contradição as noções espiritualistas e ao
comunismo ateu.

No nível de ensino superior, fazia-se necessário prescrever as bases filosóficas que regiam a sociedade
brasileira na ordem e no progresso e dispor sobre a segurança nacional e a defesa territorial diante da
subversão e do terrorismo. No quadro a seguir, a matriz curricular do ensino superior é apresentada.

Percebe-se que ela está dividida em seis partes, sendo, diferente das duas anteriores, cada uma das partes
apresentando um título particular. Ei-los: Introdução doutrinária; Campo psicossocial; Campo político; Campo
econômico; Campo técnico-científico; Campo militar.

A estruturação da matriz curricular para o ensino superior deixa evidente a necessidade de formação
completa do individuo capaz de reconhecer vários setores tomando consciência de sua função social. Para
isso, o cidadão precisava compreender a formação de sua nação, se reconhecendo enquanto brasileiro
cumpridor de seus deveres e cientes de seus direitos.

Conhecer a nação em seus amplos e complexos direcionamentos: econômico, social, cultural, político,
cientifico, militar era fundamental para despertar o sentido de nacionalidade, de patriotismo e defesa da
pátria. Em meio às temáticas visualizadas no programa é também perceptível a abordagem religiosa e
educacional.

Observa-se, nos quadros expostos da estrutura curricular, que o CNMC organizou de forma sistêmica a
disposição dos conteúdos a serem trabalhados em todos os níveis de ensino. A preocupação com a moral e a
ordem cívica é visível.

Os conteúdos a serem ministrados buscam transmitir para os alunos a co-responsabilidade para com a defesa
e bem-estar da “Pátria Amada Brasil”. Outra questão é a necessidade de afirmar que o país é democrático. A
igualdade, o respeito e a tolerância não são características vigentes naquele momento, pois, sabe-se que
historicamente o período de vigência da referida lei, a liberdade era constantemente vigiada.

A EMC ensinaria aos alunos a viverem com responsabilidade o regime político democrático. O verdadeiro
cidadão brasileiro apoiaria e propagaria o governo vigente. O cidadão “consciente de seus deveres com a
Pátria seria o principal fiscal para que se mantivesse a ordem do país. Portanto, para que isso acontecesse, a
EMC como disciplina nas escolas era imprescindível. A ela caberia valorizar e fortalecer as instituições
parceiras de um Estado autoritário, como: a Igreja, a Família e as Forças Armadas.

O Atheneu Sergipense e a Educação Moral e Cívica

Criado no final do século XIX, o Atheneu Sergipense vinha preencher o anseio da sociedade sergipana em ter
um estabelecimento de ensino público secundário. Uma instituição de ensino a qual traria a possibilidade de
educação para os jovens de todo Sergipe sem que houvesse a necessidade de dirigir-se a outro estado. Em
1870, foi criado o Atheneu Sergipense que ofereceria dois cursos: o de Humanidades e o Normal.

De acordo com Alves (2005):

Uma singularidade do Atheneu Sergipense é a existência concomitante dos dois
cursos: Humanidades e o Normal, idealizado por Manoel Luiz, defensor da
necessidade de centralizar as aulas de humanidades e as do curso Normal em um só
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“estabelecimento público de línguas e ciências preparatórias”, com professores
lecionando ao mesmo tempo nos dois cursos, em horários estabelecidos para
funcionarem as cadeiras e dias alternados (ALVES, 2005, p. 5).

O curso de Humanidades no Atheneu Sergipense tinha como finalidade oferecer aos jovens sergipanos o
ensino secundário e a preparação para o acesso aos cursos superiores, que se dava por meio da admissão nos
Exames Preparatórios.

Tinha, pois, o Atheneu Sergipense como finalidade do curso de Humanidades:
proporcionar a instrução necessária para o acesso aos cursos superiores ministrando
as cadeiras exigidas nos Exames Preparatórios, bem como formar indivíduos que
pudessem desempenhar funções variadas na sociedade. Assumia, desse modo, não
só o caráter propedêutico, mesmo porque, havia ainda, na mesma casa o curso
normal, destinado à formação do quadro do magistério primário, iniciando a
perspectiva de formação profissional do magistério Sergipano (ALVES, 2005, p. 68).

O curso de Humanidades apresentava caráter científico e literário e preparava os estudantes para que
seguissem seus estudos superiores de maneira satisfatória, este curso tinha a duração de quatro anos. Já o
curso Normal formava para o exercício da docência com duração de dois anos.

Segundo Alves (2005), o Atheneu Sergipense sofreu variadas denominações:

Atheneu Sergipense (1870), Lyceu Secundário de Sergipe (1881), Escola Normal de
Dois Graus (1882), Atheneu Sergipense (1890), Atheneu Pedro II (1925), Atheneu
Sergipense (1938), Colégio de Sergipe (1942), Colégio Estadual Atheneu de Sergipe
(1943), Colégio Estadual Atheneu Sergipense (1970) e atualmente Centro de
Excelência Colégio Atheneu Sergipense (desde 2003) (ALVES, 2005, p. 6).

Em 1970, período estudado nesta pesquisa, passou a ser denominado de Colégio Estadual Atheneu
Sergipense. Percebe-se que, apesar de ter modificado de nomenclatura por diversas vezes, a instituição de
estudo de nível secundário em Sergipe permaneceu formando e contribuindo para a formação intelectual
deste Estado, tendo estabelecido um novo padrão pedagógico para a educação sergipana, sendo possível
encontrar diferentes nomes de ex-alunos do Atheneu Sergipense nas esferas públicas e privadas não somente
no estado, mas no país.

A preocupação e o zelo para com a educação no Atheneu Sergipense são visíveis. Foi possível perceber isso
ao observar os diferentes tipos de registros da memória desta escola, tais como: os documentos e os
decretos, as cadernetas escolares, os livros didáticos utilizados e os artigos em jornais.

Apesar de o período estudado ser os anos da década de 70 do século XX, fez-se necessário perceber como a
disciplina EMC era ministrada no Atheneu Sergipense em outros momentos para que se pudesse compreender
a presença desses conteúdos no currículo.

Nas primeiras décadas do Atheneu Sergipense no curso de Humanidades, os conteúdos da disciplina
apresentavam-se como Filosofia Racional e Moral tendo como professor Sancho Barros Pimentel e no curso
Normal, em 1875, a cadeira era denominada de Moral e Religião.

Em 1892, percebe-se a presença da cadeira de Sociologia, Moral, Noções de Economia Política e Direito
Pátrio. Observa-se que a presença de conteúdos ligados a educação moral, ora atrelado ao ensino religioso,
ora ao ensino de Filosofia e de Sociologia.

Quanto à Cadeira de Sociologia, Moral, Noções de Economia Política e Direito Pátrio no Atheneu Sergipense é
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apresentado por Alves e Costa (2006) como finalidade para instauração da razão na busca da ordem social.

[...], a cadeira que se institui no Atheneu Sergipense no século XIX foi intitulada de
“Sociologia, Moral, Noções de Economia Política e Direito Pátrio.” [...] os conteúdos
dessas disciplinas voltam-se para a civilidade, a moralidade, o respeito, o
político-social, as formas de governo, a importância da família e do Estado, além de
muitas noções de direito, ou seja, pautam-se nas idéias da ciência positivista,
principalmente na instauração da razão para a busca da ordem social (ALVES E
COSTA, 2006, p. 35).

Vaz, em 2 de julho de 1926, com o Decreto n° 940, publicou um novo regulamento no Atheneu Sergipense.

Destinado a ministrar a instrução de humanidades indispensável no exame vestibular
nos estabelecimentos de ensino superior e, também, a conferir diploma de Bacharel
em Ciências e Letras, nos termos da lei vigente. (Art. 1º)

Segundo Thétis Nunes:

As determinações da Reforma Rocha Vaz, na equiparação do Colégio Pedro II aos
estabelecimentos oficiais de ensino secundário, condicionam, que se tornou seu
paradigma, passando, a partir de 1927, a adotar os mesmos livros. Dessa época até
a promulgação da Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, denominada Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional, seguira todas as alterações que há, na
estrutura, nos currículos e nos programas alterasse aquele estabelecimento. Assim, o
objetivo do Atheneu passava a ser, além “de ministrar a instrução de humanidades
indispensável ao exame vestibular ao estabelecimento de ensino superior, e
também, a conferir o diploma de Bacharel em Ciências e Letras, nos termos da lei
vigente” (NUNES, 1984, p. 248).

Para Chervel:

Se é verdade que a sociedade impõe sua finalidade, estando a cargo dessa última
buscar naquela apoio para criar suas próprias disciplinas, há toda razão em pensar
que é ao redor dessas finalidades que se elaboram políticas educacionais, os
programas e os planos de estudo, e que se realizam a construção e a transformação
histórica da escola (CHERVEL, 1990, p. 219).

A partir de dados apresentados na pesquisa de Alves e Costa (2006) a respeito da cadeira de Moral, Educação
Cívica e Noções de Direito nos estudos secundários, foi possível observar que o programa era direcionado
para a formação racional do cidadão.

As disciplinas curriculares apresentadas no Atheneu Sergipense seguiam o mesmo modelo adotado no colégio
Pedro II. No Quadro 1 é possível visualizar as disciplinas curriculares de acordo com as séries no Colégio
Estadual Atheneu Sergipense.

Quadro 1 - Disciplinas Curriculares apresentadas no Atheneu Sergipense

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano

Português,
Aritmética,

Português,
Aritmética, Português, Português,
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Geografia
Geral, Inglês,
Francês,
Instrução
Moral e
Cívica e

Desenho.

Geografia,
História
Universal,
Francês,
Inglês ou
Alemão,
Latim,
Álgebra e
Desenho

História
Universal,
Francês,
Inglês ou
Alemão,
Latim e
Desenho.

Latim,
Geometria,
trigonometria,
História do
Brasil, Física,
Química,
História Natural
e Desenho.

Português,
Latim, Física,
Química,
História
Natural,
Filosofia e
Desenho

Literatura
Brasileira, Latim,
História da
Filosofia e
Sociologia

Fonte: NUNES, Maria Thétis. História da Educação em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. p.
248-250

A partir de 1930 há uma redefinição das disciplinas ministradas na instituição. Essa redefinição deu-se pela
exclusão da Instrução Moral e Cívica e Ciência Física, e o Alemão deixou de ser facultativo, estando
organizado da maneira apresentada. Os conteúdos de EMC eram ministrados enquanto práticas escolares e
diluídos em outras disciplinas.

Alguns conceitos e conteúdos da Educação Moral e da Educação Cívica já estavam presentes de alguma forma
em outras disciplinas, como em:

- História, com a presença de estudo de datas e comemorações cívicas, os vultos e grandes personagens
brasileiros;

- Na Geografia, em questões como território, agropecuária, indústria, comércio, defesa do território, solo e
aspectos populacionais;

- Em Religião, com aspectos que dizem respeito à espiritualidade, existência de Deus, o valor do homem e a
família;

- Na Sociologia, com a abordagem do bem comum, cidadão, trabalho, direito, e deveres, política, comunidade
e eleição;

- Na Filosofia, com conteúdos a respeito da ética, valores, cidadania, direito e deveres;

- No Canto Orfeônico, com a presença dos Hinos que faziam parte das festividades cívicas como o da
Independência, o da Bandeira e outras datas comemorativas;

- E na Educação Física, com a disciplina do corpo.

Porém, a preocupação com a formação do indivíduo e como ele deveria entender o Estado Brasileiro é que
sofre alteração mediante as abordagens, cabendo ao historiador das disciplinas escolares manter o olhar
atento não apenas às nomenclaturas, mas aos conteúdos:

O corolário da solidariedade didática é a ambigüidade de algumas rubricas, da qual
se pode questionar se, por trás de uma denominação única, elas não escondem duas
ou três disciplinas distintas. Sobre este ponto, a evolução da terminologia é por
vezes esclarecedora (CHERVEL, 1990, p. 215).

Em 1969, a EMC se constitui como disciplina escolar, no contexto da Ditadura Militar sem o aparato de uma
ciência de referência. A partir da década de 1970 do século XX, a disciplina vai ganhando corpo, definindo os
conteúdos a serem ministrados, as séries que deveriam ser ensinadas, os professores capazes para
ministrá-la.
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No Atheneu Sergipense, nos anos de 1971, 1972 e 1973, a EMC esteve presente em todas as séries e níveis
de ensino. A partir de 1974, começa-se a utilizar a nomenclatura de primeiro e segundo graus, e a EMC
tornava-se disciplina obrigatória, ministrada na 5ª e 6ª séries do primeiro grau e no 1º ano de segundo grau.
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