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PROJETO DE LEI N9 2.310, DE 1991
(DO SR. JdRIO DE BARROS)
Revoga o Decreto-lei n9 869, de 12 de setembro de
1969, e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI Nº

27 /

c2 3/0 ,
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9:1..

PFe s i de n t

(7:

DE 1991

(Do Sr. JORIO DE BARROS)

o Decreto-Lei nº 869,
12 de setembro de 1969, e ' dá
tras providências.

R~vog a

&

de
ou•

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto-Lei nº 869, de 12
de setembro de 1969, que "dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os
graus e modalidades, dos sistemas de ens'ino do País, e dá outras
providências."
Art. 2º - A carga horária destinada às disciplinas'
de Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política
do
Brasil e Estudo dos Problemas Brasileiros nos curriculos de ensino fundamental, médio e superior, bem como seus objetivos de formação da cidadania e de conhecimento da realidade brasileira, deverão ser incorporados, sob critério das instituições de ensino e
do sistema de ensino respectivo, às disciplinas da área de Ciên cias Humanas e Sociais.
Art. 3º - Os sistemas de ensino, no prazo máximo de
3 (três) anos contados a partir da publicação desta lei, deverão
promover, através da oferta de cursos e da necessária liberação'
de tempo na jornada normal de trabalho, a reabilitação
dos membros do magistério com formação específica para ministrarem
as
disciplinas de Educação Moral e Cívica, Organização Social e Polí
tica do Brasil e Estudo dos Problemas Brasileiros.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
blicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário
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A proposição que ora apresentamos dispõe sobre a r~
vogação do Oecreto-Lei nº 869, de 12 de setembro de 1969, que to~
nou a disciplina de Educação Moral e Cívica e Estudo de Problemas
Brasileiros obrigatória nos curriculos escolares de todos os gra- us e modalidades de ensino. Nos cursos de nível superior, de gr~
duação e de pós-graduação, foi introduzida, em consequência do r~
ferido Decreto-lei, a disciplina de Estudos de Problemas Brasilei
ros- EPB.
Editado pela Junta Militar, sem i ntervenção formal'
do Ministério da Educação, o Decreto - lei nº 869, de 1969, encon tra-se em desacordo com os princípios democráticos da ordem insti
tucional inaugurada com a Constituição F~deral de 1988. O próprio
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB é favorável à revogação deste Decreto-lei por entender que, ao longo do
tempo, a prática da disciplina de EPB gerou permanente repulsa no
•
âmbito da comunidade universitária .
A revogação do Decreto-lei nº 869, de 1969, somente
poderá acontecer, entretanto, pela via legislativa. Por isto, a apresentação deste Projeto de Lei.
Além de revogar o Decreto-lei nº 869, de 1969,0 pr~
sente Projeto de Lei dispõe sobre a incorporação da carga horária
destinada às disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização
Social e Política do Brasil, nos currículos do ensino fundamental
e médio, às disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais.Não
cabe, entretanto, estender esta determinação ao ensino superior'
já que a Constituição Federal consagra, no Art. 207, a autonomia
didático-científica das universidades, a qual implica, de acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art.77,§ 1º,
IV, na prerrogativa de "definir os currículos dos seus cursos, ob
servadas as diretrizes gerais do Conselho Nacional de Educação."
Portanto, dever-se-á travar outro debate, primeiro ao nível
do
Conselho Nacional de Educação e depois no âmbito de cada Institui
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. ção de Ensino Superior, sobre a conveniência ou não da inclusão'
de disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais como obrigatórias em todos os cursos de nível superior.
Inclui, ainda, dispositivo determinando que os sistemas de ensino promovam a reabilitação dos membros do magistério
com formação específica para ministrarem as disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil. De
fato, desde a década de 70 funcionam, no País, licenciaturas
em
Estudos Sociais com habilitações diferenciadas em História, Geo grafia, OSPB e EMC.
Enfim, considerando a necessidade de revogar o mais
rápido possível toda a legislação de conteúdo autoritário, esper~
mos contar com o apoio de nossos i lustres Pares do Congresso Na cional para aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em

S6

DEPUTADO
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CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASa
1988
. -.......-..............................................................._...-............................................................................................. ..
Título VIII
DA ORDEM SOCIAL

.... ..................................................................................................
-

"'

............................................................. .

Capítulo 111
DA EDOCAÇÃO. DA COLTORA
E DO DESPORTO

Seção I
Da Educação

.......................... _....... -................................................................ .

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial,
e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.
.. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. ... .--;-;-:. .......... _............................................................................. ; ... ........... .
.-.~

... ..

... . ..

..

.. .. . e

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. - b \ a "IPpcpPv'lcão. o 'ortal~r.1men':
869 - D. l~ DE
to e a projeção dos valOres espiriSETEMBRO DE 1969
tuais e éticos da nacionR 'idade;
Dispô'! sôbre a inclu.são do Ed1&ca.:, o totlaleClmento da uDlaa~e naçuo Moral e Cívica comu discipli- ...onal e do s~utlmento je sohdarlena obriflatóna nas escolas de to- dade numane.,
dos os flrau.s •e modalidad~. dos I d> o cult? _li. Pátria, aos seus sim.;.+p a. dI' pn~'no na pa.s e dá bolos, tradlçoes,
lnstitulçO~ , e a03
.
m.
. .' :
•
I grandes vultos de sua hlstorla;
outras providencUls.
e) o aprlm')ramento do caráter.
com apoio na ttloral, na de~ICI\ç lo à
~ Ministros da Marinha dt Guerfttmilla e li. comunidade:
n, do Exército e da _\t:I'~náutlca
f) a compreensão
dos direitos e
Militar, usando das atrlb'l ~ç~ que deveres dos brasileiros ~ o conheci·
lhes confere o artigo Iv ao Ato IM- mento da organização sóclo-politlcotituclonal n 9 12, de 31 te agOsto econOmlca do PaIS;
de ]969, combinado com J j '9 do
g) o preparo do cidadão para o
artigo 29 do Ato Institucional nl' 5, exercido das atividades cfV1Cas com
de 13 de dezembro de ' 96B. dt:Cre- fundamento na moreI, .10 patriotlsU'.m:
mo ~ na acão construtiva. visando ao
Art. 19 lt lnstitulda, !m caráter bem comum;
obrigatório. como disciplina e, tamh) o culto da obediência &. Lei, da
bém, ,:omo prática educativa, a Edu- fidelidade ao trabalho e da il:tegra·
cação Moral e Cívica, nas eslolas de çfio na comunidade.
todos os graus e modalidactCb. dos
Parágrafo único. As 'last:S tilosOsistemas de ensino no PaIS .
ficas . de que tra.ta éste flrtigo deveArt. 29 A Educação Moral \l Clvl- rão motivar:
ca. apoiando-se nas tradj~.ões nacioa) a ação nas respecttvB.::l dlsclpl1nals, tem como finalidade:
nas, de todos Os titulares d..> magls- 4) a l"tesa do principio democrá- I tério nadonal.
público.lu privado.
tico, a.tra vés da preserva.;li.o do espi- tendo e~ vista a tormat;ão da conarito religioso, da dignidaJe alo pes- ciência clvlca do aluno;
soa hU1...~na e do amor li. liberdade
com responsabllldade, sob \ insplra. ção de Deus;
DECRETO-LEI
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b> colaborar com o Conse21o Feo) a prática educativa ja moral e
deral de Educação, na elaboração de
do r:vismo nos estabelecimea~ de
curriculos e programas de Educação
rnslno, através de tódas -as ativIdaMoral e Civica;
des escolares, inclusive QU&.nto ao
C) col<l burar com as orgilIl izaç6es
desenvolvimento de hábitc\9 demosindicais de todos os graw, para o
cráticos, movimentos de: IU""ntudc,
desenvolvirnentc e intensificação de
estudos de problemas brasile.ros, ato~
suas atividades relacionada:!! com a
ri vlcos, promoções extra-classe e oriEducação Moral e Cívica;
entação dOi pais .
d I influenciar e convuOOl' a coopeArt . 39 A Educação Moral t; CiVl
ração, para servir aos ,'bJet;' os da
ca, como disc 'pllna e pl ática educaEducação Moral e Civlca, ddS Inst!o.
tiva. será ministrada com a ap~o , tuiçõt.s e dos órgãos rOlmaGores da
pnadll. .. deQuaçao, em todus os gH1US
op.:nláo pÚblica e de dif'Js!l(. cultue ramos de escolarização.
T.,l . ''' ' 'n';vp iornais, revistas editõras,
teatros, cinemas, estações de rá.
§ l Y Nos estabelecimer,l.OS l:~ grau
d.o
e
de televLão; da entidades esmédio. elém da Educação Moral ..
portivas
e d~ rec :·.e ação. das entidades
Civlra . deveré ser mini.:;·rllrlo ('urso
de
c:
a~
ses
e dos ó"gãos profissionais;
curricular de wOrganização Social e
e
das
emprêsas
gráfiCas e de publiciPolltica Brasileira."
dade;
I !~ No sistema de ensino ~l\periot,
e) assessorar c Ministro de Esta·
inclus:ve pós-graduado, a Educação
do l.a 03p rovação 10s .ivros d' dáticos,
!doul e Clvira será reai:113.::a como
sob o ponto de vista de .DOrb ' f.' cicomplemento, sob a forma :le "Estuvismo,
e colaborar com ()~ aemaJS
do de Problemas Brasileir.lS,"
sem
ór~áos do Ministério da EI1'.': rac;ào e
prejuízo de outras ativida 1'!~ cultuCult.urlt, na execução das .>Iovidênrais v~ando ao mesmo obleó·" vo .
cias e iniciativas que se flZertm necessárias. dentro do espi~iw dêst.e
Art . •9 Os currlculos e programas
Decreto-Iei. r
básic.os, para os dlferente:s '.,ursos e
áreas de ensino, com as -espectivas
Parágrafo único. As dem~l~ atritr,etodologill.S, serão elaborado~ pelo
buições da CNMC, bem comll os reConselho Federal de Ed:1·)QCRU, com
cursos e meios necessários. ur pesa colaboração do órgão te .jÚP trata
soal e material , serão f}bjp~o da reo artigo 59, e aprovados .~lo Minisgulamentação dêste Decre~- ! el.
tre. da Educação e Cultura.
Art. 7 9 A formação de lJrofess~
Art . 59 );; criadlJl., no Minist frio da
re:; e orientadores da ciisriplina
Educação e Cultura, diretanll'rJ te:! su"Educação Moral e Civira," far-se-A
bordtIlada ao Ministro Ct E'itado, I).
em nivel universitário, e OOTII o enComIssão Nacional de Mornl e CIsino primário, nos cursos normais.
vismo (CNMC).
~ 19 CI) ".petirá ao Conselho Federal
§ 19 A CNMC será Integ'ada por
e 80S Conselhos Estaduais de Edunove membros, nomeados oe10 Precação, adotar as med:das necesslden..e da República, por ~~,s enos,
sárias à formação de Que trata êste
dentre pessoa~ d~dlcadas à c... usa da
artigo.
Eduração Moral e Cívica .
I 29 Aos Centros
aegl(Jna1.~ de
p
·'c_
r·
...
"'''~~iin
incumblr'\
c preparo
~ 29 Aplica-se aos íntegramet.
da
de
professOres
des6a
área,
em cur~oe
CNMC o disposto nos §§ 2' , 39 e 59
9
l
~
Ule.
...
r
....
Qo.
do art . 89 da Lei n 4 .024, de 20 de
dezembro de 1961.
~ 39 Enquanto não houvp.r, em nUmero
bastante, rrofessOr~s e orlen- ,
Art. 6 9 Caberá,
especialmente fi.
tadores
de Educação Moral .. Cívica,
CNMC;
a habilitação de Clndidatos sfTá feita por meio de exame :I" '>uLr.iêncla,
a) articular-se com as Il.utoridana form_ da legislação ~IL "j,.or.
de_ civis e militares, de todos o~ nlveis de govêmo, para Imp,antação c
w 4 9 No ensino primário, !l discimanu~nção da doutrina 1.. Educa ·
plina "Educação Moral e Civ!cs" geção MoreI e Civica, de II.cõrd .... com
rá ministrada pelos j)ruftssôre3,
os principios estabelecidos nlo articumulativamente com ~ f\.:Dçoo:s
go 29 ;
prup-tas.
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;; 59 O aproveitamento de prolessOres e orientadores na 'o!'ma do
, 39, será feito sempre a tIl U.c. precário, devendo a respectiva rem unefl/.ÇQO subordmar-se, nos '!S ' :~belerl·
mentos oficiais de ensino, ao reg ime
pl'l!visto no d.l'tigo 111 do Decreto·
lei n 9 'lO, de 25 de fevereiro y. 1967
§ 69 Até que O' estabelecl:!lt'nto ae
ensino dlspont.a de proftssl'l
ou
orientudor, regularmente ·u"n.ado ou
Llbilitado em exame de 3UJ " iéncia ,
o seu diretor aVOlará o ~nstno da
Educação Moral e Civica, li qual, sob
nenhum pretexto, podera jEixar de
ser ministrada na forma U''t·' 'lSta. ,
AI t. 89 É criada a Cn12 d. , Mérito
(ltl E~ucaçã ll Moral e .~Iv ! ' . :\ a ser
conferida pelo Ministro 1a Educa:ao ~ Cultura, mediante 1lI'0postú da
CNMC a personalIdades =I'll! s~ salientarem, em esforç0s e em dedicação à causa da Educação !.!oral e
Cívíca.
Parágrafo único . A CNMC proporá ao Ministro da. Educ ..çao f: Cultura as Instruções
nf.'ces.,'.·'!as 1i0
cumIJrimento do disposto neste art:go.
Art . 99 A CNMC elaboral:l proJeto de regulament'lção
10 l'resente
Decreto-lei, a ser encamintlllOC ao
Presidente da R"pública, ,lO1' intermédio do Ministro da Ea'JrA<;ão e
Cultura, no prazo
máximo de ilO
(noventa) dias, a contar da data do
publicação dêste Decreto-leI.
Art . 10. ÉSte Decreto-.ei entrará
em vigor r.a data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárIo.
Brasllia, 12 de setembro de 1969;
Independência e 81 " da
1489 da
República.
AUGUSTO HAMANN RADE:.fAKER
GRitNEWALD
AURÉLIO DE LYRA TAVAR~
MARCIO DE SoUZA E M.ELLO
Tarso Dutra

•

.J.
"

LEI N.- 5.540 - DE li DE NOVEMBRO DE 1961

FIXA NORMAS DE ORGANIZAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO
SUPERIOR E SUA ARTICULAçAO COM A ESCOLA MEDIA , E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS (\3) (14)
_
'- '- '"
--

_-........... ....._.. ... ..........-

-_

......-_.__ __......... ... ........... ....
.

-.-......... ..... '. -.. .

LEI N.- 5.69l- DE II DE AGOSTO DE 1911
FIXA DIRETRIZES E BASES PARA o ENSINO DE 1.0 E 2,0 GRAUS, E DÁ
OUTRAS PROVID(NClAS . (0)

- ... _....... . . ... . ..... ... .....-...... _.... ... _............................................. .. .
- ...... . -...--... ... _ ..... _. . .... .. ... ......... . ........ . . . . . .. . ............................................... .
-

~
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Revoga o Decreto-Lei D" 869. de 12jat
dezembro de 1969. e dá outras provideDCW.

01.

.

o
Lei:

PRE SID EN TE

Faço saber que o Congresso

DA

REP ÚBL ICA

Nacional decreta e eu sanciono

a ·8eguinte

Art. 1° É revogado o Decreto-Lei n° 869. de 12 de dezembro de
1969. que dispõe
sobre a incJusIlo da Educa çlo Moral e Cívica como disciplina obriga
tória.
nas
escola
s de todos os
graus e modalidades. dos sistemas de ensino no País e dá outras provid
encias.
Art. 2" A carga horária destinada às disciplinas de Edncaç1lo Moral
e Cívica.
Organização Social e Política do Brasil e Estudos dos Problemas
Brasileiros. nos currículos
ensino fundamental. médio e superior. bem como seu objetivo
formador de cidadania e
.conhecimento da realidade brasileira, deverão ser incorporados sob
critério das instituições
ensino e do sistema de ensino respectivo às disciplinas da área de Ci!nci
as Humanas e Sociais.

de
do
de
de

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

República.

Brasília, 14

de

junho

;

de 1993. 172" da Independência e 105° da

ITAM AR FRAN CO
MurÍl io de A vellar Hinge l

~~------------------------------~~,~

._._
... -.
~_
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Revoga o Decreto-lei nQ 869,
de 12 de setembro de 1969, e dá
outras providincias.
Autor: Deputado JóRIO DE BARROS
Relator~

I

..

00

F~BIO

Deputado

RAUNHEITTI

RFI AT6R Ia

o
apresentada pelo
r'evogar o

de

nas

2.310,

Jdrio de

869, de

disciplina de

obrigatdria

na

Lei

nobre Deputado

Decreto-lei nQ

inclusio da
mat~ria

Projeto

Barros,

escolas

Moral
de

e

1991,

visa

disp~e

1969, que

Educa,~o

de

sobre a

Cívica

todos

os

a

como

graus
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1.445-A, de 19'86

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N9 91/86
Extingue a Comissão Nacional de Moral e Civismo e di
outras providências; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela

constitu-

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e,
da Comissão de Educação, 'Cultura e Desporto,

pela

- com substitutivo, contra o voto em separa
aprovaçao,

do da Sra. Maria Luiza Fontenelle.
(PROJETO DE.LEI N9 7.445, DE 1986, A QUE SE REFEREM
OS PARECERES)

•

o

Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Fica extinta a Comissão Nacional de Moral e Civismo, criada
pelo Decreto-Lei n .O 869, de 12 de setembro de 1969.
Art. 2.° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário e em especial os
arts . 5.°, 6.°, 8.° e 9.°, do Decreto-Lei n.o 869, de 12 de setembro de 1969.
Brasllia, 15 de abril de 1986.
LEGISLAÇAO CITADA , ANEXADA PELO AUTOR
DECRETO-LEI N .o 869, DE 12 DE SETEMBRO DE 1969

Dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como dIsciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e modalidades, dos
sistemas de ensino no País, e dá outras providências.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o art. 1.0 do Ato Institucional
n.O 12, de 31 de agosto de 1969, combinado com o § 1.0 do art. 2.0 do Ato
Institucional n .o 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam:
(.) Republlca-se em v1rtude de novo despacho do Sr. Presidente li.o6/89 .

art. 2. 0 da ResoluçAo
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Art. 1. É instituída, em carãter obrigatório, como disciplina e também
como prática educativa, a Educação Moral e Cívica nas escolas de todos os
graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País.
Art. 2.° A Educação Moral e Cívica, apoiando-se nas tradições nacionais, tem como finalidade:
a) a defesa do princípio democrático através da preservação do espírito
religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a inspiração de Deus;
b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais
e éticos da nacionalidade;
c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana;
d) o culto it Pát.ria . aos srus simbolos. tradiçõcs. insti l-uiçõl'.'. r a(l::
grandes vultos de sua história;
c) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dcdicaçfw ti
famflia e à comunidade;
f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conheciment o da organização sócio-político-econômica do País;
g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas, com
fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando no
bem comum;
h) o culto da obediência à lei, da fidelidade ao trabalho e da integração
na comunidade.
Parágrafo único . As bases filosóficas, de que trata este artigo, deverão
motivar:
a) a ação nas respectivas disciplinas, de todos os titulares do magistério
nacional, público ou privado, tendo em vista a formação da consciência cívica
do aluno;
b)' a prática educativa da moral e do civismo nos estabelecimentos de
ensino, através de todas as atividades escolares, inclusive quanto ao desenvolvimento de hábitos democráticos, movimentos de juventude, estudos de
problemas brasileiros, atos cívicos, promoções extraclasse e orientação
dos pais.
Art. 3.° A Educação Moral e Cívica, como disciplina e prática educativa,
será ministrada com a apropriada adequação, em todos os graus e ramos
de escolarização.
§ 1.0 Nos estabelecimentQS de grau médio , além da Educação Moral
e Cívica, dev erá ser ministrado curso curricular de "Organização SOCial
e Politica Brasileira".
§ 2.° No sistema de ensino superior, inclusive pó~graduação, a Educação Moral e Cívica será realizada, como complemento, sob a forma de
"Estudo de Problemas Brasileiros", sem prejuízo de outras atividades cul"
turais visando ao mesmo objetivo.
Art. 4.° Os currículos e programas básicos, para os diferentes cursos
e áreas de ensino, com as respectivas metodologias, serão elaborados pelO
Conselho Federal de Educação, com a colaboração do órgão de que trata o
art . 5.°, e aprovados pelo Ministro da Educação e Cultura.
- Art. 5.° É criada, no Ministério da Educação e Cultura, diretamente subordinada ao Ministro de Estado(, a Comissão Nacional de Moral e Civismo (CNMC).
A CNMC será integrada por nove membros, nomeados pelo Presidente da República, por seis anos, dentre pessoas dedicadas à causa da
Educação Moral e Cívica.
§ 2.° Aplica-se aos integrantes da CNMC o disposto nos §§ 2.0, 3.0 e 5.0
do art. 8.° da Lei n .O 4.024, de 20 de dezembro de 1961.
Art. 6.° Caberá, especialmente, à CNMC:
a) articular-se com as autoridades civis e militares, de todos os níveis
de governo, para implantação e manutenção da doutrina da Educação Moral
e Cívica, de acordo com os princípios estabelecidos no art. 2.°;
§ 1.0
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b) colaborar com o Conselho Federal de Educação na elaboração de
currículos e programas de Educação Moral e Cívica;

•

c) colaborar com as organiza~dicais de todos os graus para o
desenvolvimento e intensificação de suas atividades relacionadas com a Educação Moral e Cívica;
d) influenciar e convocar a cooperação, para servir aos objetivos da
Educação Moral e Cívica, das instituições e dos órgãos formadores da opinião
pública e de difusão cultural, inclusive jornais, revistas, editoras, teatros,
cinemas, estações de rádio e televisão; das entidades esportivas e de recreação, das entidades d~ classes e dos órgãos profissionais; e das empresas
gráficas e de publicidade;
,
e) assessorar o Ministro de Estado na aprovação dos livros didáticos,
sob o ponto de vista de moral e civismo, e colaborar com os demais órgãos
do Ministério da Educação e Cultura na execução das providências e iniciativas que se fizerem necessárias, dentro do espírito deste decreto-lei.
Parágrafo único. As demais atribuições da CNMC, bem como os recursos e meios necessários, em pessoal e material, serão objeto da regulamentação deste decreto-lei.
Art. 7.° A formação de professores e orientadores da disciplina "Educação Moral e Cívica" far-se-á em nível universitário e, para o ensino primário, nos cursos normais.
§ 1.0 Competirá ao Conselho Federal e aos Conselhos Estaduais de
Educação adotar as medidas necessárias à formação de que trata este artigo.
§ 2.° Aos Centros Regionais e de Pós-Graduação incumbirá o preparo
de professores desta área, em curso de mestrado.
§ 3.° Enquanto não houver, em número bastante, professores e orientadores de Educação Moral e Cívica, a habilitação de candidatos será feita
por meio de exame de suficiência, na forma da legislação em vigor.
§ 4 .° No ensino primário, a disciplina "Educação Moral e Cívica" será
ministrada pelos professores, cumulativamente com as funções próprias.
§ 5.° O aproveitamento de professores e orientadores, na forma do
§ 3.0, será feito sempre a titulo parecário, devendo a respectiva remuneração suqordinar-se, nos estabelecimentos oficiais de ensino, ao regime previsto no art. 111 do Decreto-Lei n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967.
§ 6.° Até que o estabelecimento de ensino disponha de professor e
orientador, regularmente formado ou habilitado em exame de suficiência,
o seu diretor avocará o ensino da Educação Moral e Cívica, a qual, sob
nenhum pret exto, poderá deixar de ser ministrada na forma prevista.
Art. 8.° É criada a Cruz do Mérito da Educação Moral e Cívica, a ser
conferida pelo Ministro da Educação e Cultura, mediante proposta da CNMC,
e. personalidades que se salientarem, em esforços e em dedicação, à causa da
Educação Moral e Cívica.
P arágra fo único . A CNMC proporá ·ao Ministro da Educação e Cultura
as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 9.° A CNMC elaborará projeto de regulamentação do presente
decreto-lei, a ser encaminhado ao Presidente da República, por intermédio
do Miriistro da Educação e Cultura, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
a contar da data da pUblicação deste decreto-lei.
Art. 10 . Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de setembro de 1969; 148.° da Independência e 81.° da República. - Augusto Hamann Radmaker Grinewald - Aurélio de Lyra Tava-

res -

Márcio de Souza e Mello -

Tarso Dutra.

MENSAGEM N.o 91, DE 1986, 00 PODER EXECUTIVO
Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art . 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação, o anexo projeto de lei

4
que "extingue a Comissão Nacional de Moral e Civismo e dá outras providências".
Brasilia, 15 de abril de 1986 . - José Sarney.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 78, DE 4 DE ABRIL DE 1986, DO MINISTl!:RIO DA EDUCAÇAO
Excelentissimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência proposta de lei, visando a extinção da Comissão Nacional de Moral e Civismo criada
por força do art. 5.° do Decreto-Lei n.o 869, de 12 de setembro de 1969 que
"dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Civica como disciplina obrigatória nas escolas de todos os graus e modalidades, dos sistemas de ensino
do Pais".
A proposição que ora se apresenta decorre de estudos que vêm sendo
realizados no âmbito deste Ministério, com o objetivo de atingir maior
eficiência da máqUina a dministrativa, despojando-a de órgãos incumbidos de
funções que possam ser exercidas por outros de sua estrutura básica ou
que já venham sendo desempenhadas por instituições do Governo.
O que se deseja , realmente, é uma racionalização mais p ersistente

dos órgãos centrais da administração, de forma a criar espaço para uma
autonomia mais ampla na base.

•

As atribuições cometidas à Comissão Nacional de Moral e Civismo que
se apresentem, ainda, como necessárias ao desenvolvimento do processo
educacional serão, certamente, absorvidas por outros órgãos da estrutura
básica deste Ministério, que guardam afinidade com a matéria em questão.
A dinâmica inerente à administração da educação já, por si, anulou, de
fato, algumas dessas atribuições. Como exemplo, poder-se-ia citar a competência dada à Comissão Nacional de Moral e Civismo, pela legislação em
vigor, de "assessorar o Ministro de Estado na aprovação dos livros didáticos, sob o ponto de vista de moral e civismo ...»
Tal atribuição encontra-se, hoje, anulada pelo teor do Decreto n .o 91.542,
de 19 de agosto de 1985 que institui o "Programa Nacional do Livro Didático"
que dispõe, em seu art. 2.° que o programa será desenvolvido com a participação dos professores de ensino de 1.0 grau, mediante análise e indicação dos títulos dos livros a serem adotados. Esta decisão rdecoce, e
evidente, da nova visão que este Ministério tem a respeito da necessidade de
promover-se a valorização do professor, tornando-o responsávelnclo ato
pedagógiCO e pelos valores que deve desenvolver no cidadão para uma vida
efetiva numa sociedade democrática.
l!: relevante, ainda, observar que a simplüicação da estrutura básica, pela
eliminação da Comissão Naci9nal de Moral e Civismo, terá o mérito de resultar em corte de gastos, podendo-se, em decorrência, canalizar recursos
para a execução de projetos prioritários na área da educação.
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Pela razões expostas, anexo proposta de projeto de lei que extingue a
Comissão Nacional de Moral e Civismo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
de meu mais profundo respeito. - Jorge Bornhausen.
Aviso n.o 116 - SUPAR
Em 15 de abril de 1986
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro Secretário d:! Câmara dos Deputados
Brasília - DF Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário;
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da República, acoIQPanhada de exposição de
motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação, relativa a projeto de
lei que "extingue a Comissão Nacional de Moral e Civismo e dá outras providências" .
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
elevada estima e consideração. - Marco Maciel, Ministro-Chefe do Gabinete Civil.
RESOLUÇAO N.o 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989
Detennina o arquivamento das proposições que menciona.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1.0 DlU> proposições que se encontravam em tramitação no dia 4
de outubro de 1988, ficam arquivadas as seguintes, tenham ou não parecer.
a) as de iniciativa de Deputados ou óe COmissão permanente; e
b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram emendadas no senado
Federal.
Parágrafo único. Não estão sujeiros ao arquivamenro os projetos que,
embora na situação prevista no caput deste artigo, sofreram anexação de
outros apresentados a partir de 5 de outubro de 1988.
Art. 2.° Fica faculta.do ao auror, no prazo de 30 (trinta) dias da
promulgação desta resolução, requerer o desarquivamenro dlU> proposições
referidas no art. 1.0, caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos Os efeitos regimentais.
Art. 3.° As proposições..-da iniciativa de outros poderes ou do Senado
Federal, que se encontravam em tramitação no dia 4 àe outubro de 1988,
serão remetidlU> à MeSa para efeito de redistribuição, considerando-se não
escritos os pareceres emitidos até aquela data.
Art. 4.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se lU> disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Deputaào Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.
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o ExcelentÍssimo Senhor Presidente da República submete à
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MA proposição que ora se apresenta
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deste Ministério, com o objetivo
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Acredito que apenas extinguir a Comissao Nacional de Moral e
Civismo é pouco para apagar mais um aspecto do autoritarismo com que o Regime Militar
de 64 marcou este país. Neste sentido apresento em anexo um substitutivo ao projeto de
lei 7445/86.

extinta a Comissão Nacional de Moral e Civismo, criada pelo Decreto-lei n i

869, de 12 de setembro de 1969.
o art. 32 da proposta revoga 8S disposições

contrário , e em espe c ial 08 artigos Si, 6i , 8i e 92 do
to-lei

ni

em

de 1991.

Decre-

869 , de 12 de setembro de 1969.
Consoante o art.

3~

da Resolução

n~

06, de 04 de

abril de 1989, da Câmara dos Deputados, o novo despacho
buiu o projeto em tela à apreciação das Comissões de

~P(M

distr!

Dep. 'ederal - PT/ RS

Constitu!

ção e Justiça e RedaçÃo, e de Educação, Cultura, Esporte e
rismo.

Tu-

SLeST ITUTlVO 00 OCP. RALl
Nos termos regimentais compete a este Orgão

P(M

AO PRIlJETO OC LEI NO 7445/86

Té~

nico opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa da proposta, reservado o exame do mérito à
ComissÃo de Educação.

Revoga o Decreta-Lei nQ 869, de 12 ~
dezembro de 1969, e dá outras providências .

douta

o projeto atende aos p r incípios de
competência
legislativa, de acordo com O art. 61 da Constituição Federal.
orden~

Está também de conformidade com o nosso
~ento jurídico e elaborado segundo as normas da técnica
lativa.
11 -

o CONGRESSO
Art.

1. - 'ica revogado o DecretO-Lei n. 869, de 12 de dezembro de 1969, que di~
póe sobre a inclusao da Educaçao Moral e Cívica como disciplina :obrig~
tória, nas escolas de todos os graus e rrodalidades, dos sistemas de en
sino no país, e dá outras providências,

legi!

VOTO DO RELATOR

Diante do exposto, voto pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n2

Art.

7445,

de 1986.

:t:.t...

Sala da Comissão, em,f:; de

::;r:rr--

de 1989.

9-....

NACIONAL decreta:

2· - A carga horária destinada às disciplinas de Educaçao Moral e Cíyica,de
Organizaçao Soei"l e Política do Brasil e Estudos dos Problemas Brasileiros, t:lOs curriculos do ensino fundamental, médio e s~rior, bem c.E.
mo, seu objetivo formador de cidadani a e de conhecimento da realidade
brasileira, deverao ser incorporadOS , sob critério das instituiçOes de
ensino e do sistema de ensino respectivo, às disciplinas da àrea
de
Ciências Humanas e Soeiais.

Art.

3. - Esta lei entra em vigor na data de sua poblicaçao.

Art,

~g

PARECER DA COMISSl\O

-

Revogam-se as disposições em contrário,

A ComissÃo de Constituição e Justiça e de Redação, e~
reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unanimemente
pela constitucionalidade, juridici dade e

,

técnica

do Proje to de lei nO 7.445 / 86, nos termos do
lator.

le9isl~tiva

parecer

do

re-

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson

Jobim

Presidente,

João

Natal
Vice-Presidente, Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha,
Hélio Manhães, José Dutra ,
Aloysio Chaves, Costa

Leopoldo

Ferreira ,

Souza,

Eliézer

Mendes

Moreira,

Ribeiro,
Francisco

Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage , ' Gerson Peres, Doutel

de

Andrade , Benedicto Monteiro, Gas,t one Righi , José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gibson, Osvaldo
Renato Vianna, Rosário

Congro

Neto,

Macedo,
Sérgio

Plínio
Spada,

Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista ,

Martins,
Messias
Sigma-

ringa Seixas, Ibrahim Abi - Ackel , Roberto Torres , Afrisio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylson

Motta,

A transiçao política do Regime militar para o Estado de Direito encerrou-se com a promulgaçao da Constituiçao em'outubro de 88 . Toda a Iegi slaçao con!
truida durante o períOdo militar e que hoje nao se coaduna mais com o espírito da
democracia da Constituiçao de 88, deverá s~ revogada O mais rápido possível, Estas diSCiplinas foram impostas 00 cur,iculo ~scolar pela junta militor em 69.Apesar de
termos Conhecimento de Que um grande número ,de instituiçOes de ensino e de prOfessores
das tres diSCiplinas procuraram dar à elas um conteúdo crItico e dinâmico para que os
alunos pudessem realmente discutir os problemas do país, nlIo é possível que aJ'nda hoje
mantenhamos de pé um decreto de conteúdo autori tário e acrítico na formaçao de cidada_
nia e no Conhecimento da realidade soei,al do paIs,

Gonzaga

Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Souza , Wagner Lago e Jesus Tajra .
Sala da Comissão, em 22 de novembro de 1989

o projeto de Lei do poder ExecutIvo preocupou-se apenas com a extinçao
da Comissao Nacional de Moral e Civismo na ...aida em que as funçOes c~ridas P!
la comissao já estariam sendo exercidas por outros 6rgaO$.

Sala da Comissao em "I(

de 1991.

•
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~_

Art. 312

PARECER DA COMISSIO

Esta

lei

entra

em

vigor

na

data

de

sua

publlcaçAo.

A Coml •• ao
reunllo

ordln6rll,

hoje,

realllldl

do

Art . .qg

pela

opinou

cUa I gnado

Pont.

voto apresentado pelO Deputado Rlul

J

--'

2~

d'

. .). l ,

~

"'.' . .'-1'

Deputado AéCIO DE BORBA
Presidente

dO vencedor. O Plrecer fevor6val aa Deputada Maria lul}.

Relator

Revogam-se as dispOS i ções em contrá i
Sala da Comlsslo , em

no.

com SUBSTITUTIVO. do Projeto de lei nQ 7.~~5/B6.

APROVACIO.
termos

de EdUtoçlo. Cultur. e Oe.porto. em .uo

Deoutado RAUL PONT
Relator do Vencedor

Fontenele passou I constituir v»to em separaao.
Estiveram presentes oa senhores DeputadOS A6cIO de
Presidente,

Borba

Vlrmondes
Brito.

•

Amln.

S610n

_ Vice-PreSidentes.

cruvlnel

Ruoen

lngell

-vo"o
~
u

.Bento,

Gon"alvea.
•

Borges

dOS

Rela

fraldO Tinoco.
06110

Brlt.

Artur

valter

T6volO.

FI6vlO Arns, 08",6n10 Perelr., Florestan fernandes,

cnrlatovam Chiaradia, Costa ferrei

coelhO,

Jos6 Belato,

EIIO

ROU'

oella VeCChla e Paula Delgada.

mala

de 1991.

DE BORBA

o presente Projeto de Lei, do Poder
f xecutivo,
submetido à apreciaçAo do Congresso Nacional em 1986, tem como
finalid ade extinguir a ComissAo Nacional de Moral e Civismo,
criada pelo Decreto-Lei n" 869, de 12 de setembro de 1969,
o Poder Executivo argumenta, principalmente, p!
ra justificar sua iniciativa, razOes de eficiência administra
tiva, pois as funçOes da referida ComissAo já vêm sendo desem
penhadas por outros órgaos do Governo.

A Comiss§o de Constituiç§o e Justiça e Redação,
acolhendo par~cer do ilustre Relator, Deputado Arnaldo Moraes,
considerou a proposiç Ao como constitucional, jurídica e elab~
rada segundo as normas da técnica legislativa.

11 - VOTO DO RELATOR

-Revoga o DecretO-lei ng 869 , de
12
de dezembro de 1969,
e dá
outras prov l df:nc las. -

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA,

dezembro
Mo r a I

•

fica

'12

1969 ,

CC ... lca

e

todos

de

revogado o DecretO-lei ng

de

869 ,

que dlspôe lobre a Incluslo

como

da

12

de

Educaçlo

d l"clpllna Obrigatória, nas escolas de

os graus e modal Idades, d0 8 sistemas de ensino no pars,

e dá outras provldf:ncias.
A carga

Art . 212
Educaçlo

horária

de stinada

às

func:lamental,

formador

de

e

de

conhecimento

da

realidade

dever lo

InltltulçOes

de ensino e do sistema de ensino respectivo,

I ncorporados

sob

Sala da Comissão, em 2<) de abril de 1991.

Objet i vo

brasi leir a ,

ser

do

curríCUlOS do

méd io e superior, bem como seu

cidadania

apresentadas pelo
NRo obstante serem as razOe~
Poder Executivo mais Que suficientes para justificar a propos!
çfto, vale acrescentar Que a Comissao de Moral e Civismo
foi
criada, dentro de um contexto político autoritário
em nosso
País, com objetivos nunca aceitos pelos defensores da liberd~
de pedagógica. Destaco outrossim, que estas e outras proposit~
ras referentes à educaçAo, já estio contempladas no texto do
Substitutivo ao Projeto da LOB - em fase final de
tramitaç§o
nesta Casa .
Isto posto, votamos pela aprovação do Projeto de
Lei n" 7.445, de 1986,

disciplines de

Moral e Cívica, de Organ l laçlo Soc i al e Polít ica

Brasil e Estudos d06 Problemas Bra& IIelr Os , nos
ensino

FON"'E~fLG

I - RELATÓRIO

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COHISSIO

Art.

.L,l>iítl'\"'

S€tv HOl!)q

da

osvaldO

r., Joio Alves.

~$&~r,-~ijÕi2~2 de

Mf\R.'FI

Ubiratan

Perelr., CarlOS ~UPI. Celso Bernardi.

:i> fi

VOTO EM SEPARADO

[urlde,

Aguiar,

Pont ,

ti

critériO

r!J.J.":I~Ol&

d ••

Deputada/M~IZA

~s

disciplinas da área de Ciência s Humanas e SOCiais .

Ce ntro Gr;;fico do

~ (,~.i do

Fe de ral_ Brasília _DF

fONTENELE

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 2.310. DE 1991
( Do Sr. Jõrio de Barros)

•

Revoga o Decreto-lei n9 869, de 12 de setembro de
1969, e dá outras rrovidências.

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONS
TITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.54) - ART.24, 11)

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto-Lei nº 869, de 12
de setembro de 1969, que "dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os
graus e modalidades, dos sistemas de ensino do País, e dá outras
providências."
Art. 2º - A carga horária destinada às disciplinas'
de Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política
do
Brasil e Estudo dos Problemas Brasileiros nos curriculos de ensino fundamental, médio e superior, bem como seus objetivos de formação da cidadania e de conhecimento da realidade brasileira, deverão ser incorporados, sob critério das instituições de ensino e
do sistema de ensino respectivo, às disciplinas da área de Ciên cias Humanas e Sociais.

2

Art. 3º - Os sistemas de ensino, no prazo máximo de
3 (três) anos contados a partir da publicação desta lei, deverão
promover, através da oferta de cursos e da necessária liberação'
de tempo na jornada normal de trabalho, a reabilitação
dos membros do magistério com formação específica para ministrarem
as
•
disciplinas de Educação Moral e Cívica,
Organização Social e Polí
tica do Brasil e Estudo dos Problemas Brasileiros.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário

~

~
~

~
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A proposição que ora apresentamos dispõe sobre a r!
vogação do Decreto-Lei nº 869, de 12 de setembro de 1969, que to~
nou a disciplina de Educação Moral e Cívica e Estudo de Problemas·
Brasileiros obrigatória nos curriculos escolares de todos os graus e modalidades de ensino. Nos cursos de nível superior, de gra
duação e de pós-graduação, foi introduzida, em consequência do r!
ferido Decreto-lei, a disciplina de Estudos de Problemas Brasilei
ros- EPB.
Editado pela Junta Militar, sem intervenção formal'
do Ministério da Educação, o Decreto-lei nº 869, de 1969, encon tra-se em desacordo com os princípios democráticos da ordem insti
tucional inaugurada com a Constituição Federal de 198a. O próprio
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB é favorável à revogação deste Decreto-lei por entender que, ao longo do
tempo, a prática da disciplina de EPB gerou permanente repulsa no
âmbito da comunidade universitária.
, A revogação do Decreto-lei nº 869, de 1969, somente
poderá acontecer, entretanto, pela via legislativa.Por isto, a a. presentação deste Projeto de Lei.

•

3
Além de revogar o Decreto-lei nº 869, de 1969,0 pr~
sente Projeto de Lei dispõe sobre a incorporação da carga horária
destinada às disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização
Social e Política do Brasil, nos currículos do ensino fundamental
e médio, às disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais.Não
cabe, entretanto, estender esta determinação ao ensino superior'
já que a Constituição Federal consagra, no Art. 207, a autonomia
didático-científica das universidades, a qual implica, de acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art.77,§ 1º,
IV, na prerrogativa de "definir os currículos dos seus cursos, ob
servadas as diretrizes gerais do Conselho Nacional ae Educação."
Portanto, dever-se-á travar outro debate, primeiro ao nível
do
Conselho Nacional de Educação e depois no âmbito de cada Institui
ção de Ensino Superior, sobre a conveniência ou não da inclusão'
de disciplinas da área de Ciências -Humanas e Sociais como obrigatórias em todos os cursos de nível superior.
Inclui, ainda, dispositivo determinando que os sistemas de ensino promovam a reabilitação dos membros do magistério
com formação específica para ministrarem as disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil. De
fato, desde a década de 70 funcionam, no País, licenciaturas
em
Estudos Sociais com habilitações diferenciadas em História, Geo grafia, OSPB e EMC.
Enfim, considerando a necessidade de revogar o mais
rápido possível toda a legislação de conteúdo autoritário, espera
mos contar com o apoio de nossos ilustres Pares do Congresso Na cional para aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em ~6

DEPUTADO
I

de

,
YZC/v ·

de 1991

ARRaS

( ( 7n

,..,0!-)

CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
--- -- ............................... -..._...... ....... -.......-................................ .
-. ~

Título VIII
DA ORDEM SOCIAL
............................................................................................... ........ -.... -................................. .
~

Capítulo IIJ
DA EDUCAÇÃO. DA CULTURA
E DO DESPORTO

Seção I
Da Educação
............................. .......................................... - ................................. ..

.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. ..

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial,
e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.
.. .. .. -. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .
...'

............. - .......... - ..............- ......... ' .............................................................

DECRETO_LEI

N9 869 - Da
SETDlBRO DE 1969

12

DE

Di8pó'! 8óbre a incllUão da Edeu:aÇuO Moral e Cívica como duCiplfna obrigatóna, na" escotas de t0dos os graus e modGlid4des, do.~
.~;.fpma.~ dI' -m.~:no no Pais. e dá
outras prOVidênctas.

Ministros da Marinha dI! Guere da .\el'.náutlca
Militar, usando das atrlb'l:çóeE que
lhes contere o artigo 1'1 ao Ato Institucional n 9 12, de 31 te ag&to
de 1969, combinado com J ~ '9 do
artigo 29 do Ato Institucional n!;l 5,
de 13 de dezembro de ,968, dt:CreQ.!,

ra, do Exército

tf'.m:

Art. 10;1 2 lnstltuida, !m caráter
obrigatório. como disciplina e, também, ,:omo prática educativa, a Educação Moral e Civlca, oas eslolas de
todos os graus e modalidaàE'.b
dos
sistemas de ensino no PaIS. •
Art. 2'1 A Educação Moral e Clvlca, apoiando-se naR tradi':Õ<.'S DaCI~
nals, tem como finalidade:
G) a t"tesa do principiu democrãtico, a.través da preserva..;ão do espirito religioso, da dignidaJe dft pes_
508. hulo.lona e do amor l liberdAde
com responsab111dade, sob 1 ifo$piraçAo de Deus ;

,,) a ... ·p·p·w.lcão. o

lO

..........................

.

'ortal~r.lmen

to e a projeção dos valOres espiri_
tuais e éticos da nacionalidade;
t: I o lo. laleClmento da unulade nal.lonal e do seutlmento je wlidaried~de numane.;
d) o culto à Pãtria, aos seus aimbolos, tradições, 1nstltulçO~ , e aos
grandes vultos de sua historla;
e) o aprlm')ramento
do cariter,
('om apolo na 'Doral, na de-'IMçIo à
f.mnta e l comunidade:
I) a compreensAo dos direitos fi
deveres dos brasileiros li! o conhecImento da organização sócio-poUtlcoeconômica do PaIS;
g) o preparo do cidadão
para o
exercido das atividades c1VlCILS com
fundamento na more.l, &lO patriotismo ~ na arão construtiva, visando ao
bem comum;
h) o culto da obediência a Lei, da
fidelidade ao trabalho e da 1I:tegra·
çlo na comunld<lde.
Parãgrafo únlro. As 'last!S 111050firas de que tra.ta êste IU'Ugo deverão motivar:

a ação nas respectlv&:l discipliOS titulares d.:J magis.tério naelonal, público.lu privado.
tendo em vista a forma~o d. conaciência civlca do aluno;
a)

nas, de todos

•

5
u) • prática educativa .Jd moral e
do (':vismo nos estabelecimea~ de
'nslno, através de tódas '1.5 atividades escolares, lnchlS1ve quanto ao
des~nvolv1mento
de hábit.1I democráticos, movimentos de: Ju""ntudc.
estudos de problemas brasile.ros, ato~
('lvilos, promoções extra-clas.'>c e orientação dOi pais .
.
Art . 39 A Educação Mor:\! I ; CiVl
ca. como disc ' plina e pt ática educativa. ser::' ministrada com a ap ~ o
pnadli "aequaçao, em todos o.~ gUIUlI
e ramos de escolarização .
§ 1Q Nos estabelecimer•..os \.,;~ grau
médio. além da Educação MOI'al '!
Clvl"a . deverá ReI minis-rado ('urso
curricUlar de Organizaçio Social e
Pol1t1ca Brasileira."
I ~(> No sistema de ensino Hlperior.
inclusive pós-graduado. a Educação
)ao,,>! e Clvil'a será reai:z,a.:a como
complemento, sob a forma :1e "Estudo de Problemas Brasileir .loS:' sem
prejuízo de outras ativicta 1'!~ culturais vi!:ando ao mesmo oble;·. 'VO.
Art. 4 9 Os eurr(eulos e programás
básilos, para os diferente:s '.,ursos e
árees de ensino, com as -espectivas
D".etodologias, serão elaborado~ pelo
Conselho Federal de Ed:t·:aCRo, com
a colaboração do órgão te ,JLlP trata
o arUgo 59, e aprovados .~lo Ministre. da Educação e CUltura .
Art. 59 l!: criad!!., no Míc.ISll'rio da
Educação e Cultura, diretemI'I.tc: subord.nada ao Min!.stro ct: E'stado '-'
ComISSão Nacional de Mornl e Civismo (CNMC).
I 19 A CNMC será integ'ada por
nove membros, nomeados Dclo Pre61den.e da República, por ~~,:i anos,
dentre pessoall d~dlC6das à c.. usa da
Edul'açáo Moral e Civica.
I 29 Aplica-se aos intejtrame,!; da
CNMC . o disposto nos ti 21 , 39 e 59
do art. 89 da Lei n 9 4.024, de 20 de
dezembro de 1961.
Art. 69 Caberá. especialmmte ã
CNMC:
a) articular-se com as antorlda.de. civis e militares, de todos O!' DIveis de govêmo, para Imp,antação c
manu:.enção da doutrina 1.. Educa .
çAo MoreI e C(vlca, de I&cõrd" com
os princlpios estabelecidos nu artiM

go

~;

b) colaborar com o Conse:.ho ~
deral de Educação, na elaboração de
curriculos e programas de Educação
Moral e Civica ;
c) col<lborar com as orgiUtizaç6es
sindicais de todos os graus, para o
desenvolvimentc e Intensificação de
suas atiVidades relacionada$ com a
Educação Moral e Clvica;
dI Intlul'nciar e convooor cI. cooperação. para servir aos ,'bJEt;' os da
Educação Moral e CíVIca, Q<l.S Inst!·
tuiçõts e dos órgãos rOlmaciores da
op:nláo pública e de diflJ')I\(, cultu1"a1 . ;n- 1" .iv!, inrn9is, revis1flS editáras, teatros, elnemas, estações de rã_
d:o e de televLão; da entidades es-

portivas e de rec:·eação. das entidades
de c:a~ ses e dos ó-gãos profissionais;
e das emprê$as grâficas e de publicidade;
e) assessorar c Ministro de Esta·
<lo La .aprova~áo 105 .1vros d·dáticos.
sob o ponto de vista de .norb' (' civismo, e colaborar com "~ aemals
Or~ãos do Ministério da Ecit:rac:llo e
Cu It.urll, na expcução das ,l.ovldên.
cla.~ e Iniciativas que se flZertm necessárias. dentro do espi~j ~,{) dêst~
Decreto-Iei. ....
Parágrafo único. As dem'Jl~ atribuições da CNMC. bem como os recursos e meios necessários. ur pel!soai e material. serão I)l:;jP: o da regulamentação dêste Decre~- ~ el.
Art. 79 A formação de urofessór~
e orientadores da áisl'\pllna
"Educação Moral e Clvll'a," far-se-A
em n(vel universitário, I! OOTII o ensino primário, nos cursos normala.
~ 19 CI) ··.petirá ao Conselho Federal
e 80S Conselhos Estaduais de Educação, adotar as med:das necessárias fi. formação de que trata êst~
arUgo.
I 29 Aos Centros
iteglfJna1." ae
p ·\·_ .... • ... " .. ~~An incumblr'\ c preparo
de professores des6& área, em curSOl!
~ 39 Enquanto não houvp.r, em nUmero bastante, protessOrf!s e orientadores de Educação Moral .. C1vlca,
a habilitação de c.lndidatos sfTá feita por meio de exame jfo ~ur: r.iêncle,
na fOTDl_ da legislação ~IL "iror.
• 49 No ensino primárIo, !l disciplina "Educação Moral e Civ~r.. " será mi.aistrada pelos pruftssôrea,
cumulativamente com AoS fL:DçOea
prop·ias .
ii 51' O aproveitamento de protessõres e orientadores Da !o~'ma do
, 39 , ser' feito sempre a Litu;, prrcl\rlO, devendo a respectiva I'tmunerll.çll.O subordmar-se, nOl> ~ . :ibelel'l·
mentos oficiais de ensino, ao reilme
pre:visto no ",rtigo 111 do Decreto·
lei nl' 'lO, de 25 d~ fev4!relro ~ 1967
I 69 Até que o 'estabeleClwl'nto dt
ensino dlspontla de profuli!ll ou
orlenwdor, regularmente ~u'lLado ou
l.abi11tado em exame de mI" iência,
o seu diretor avolar' o ~nsmo da
Educação Moral e Civlca, Il qual, sob
nenhum pretexto, podere. Jtlxar de
ser ministrada na forma Ur€:'·ISIa.
AI t. 89 l!: crlada a Cruz d.. Mérito
&i E~ucaçãlJ Moral e ~~Iv!'. " a ser
conferida pelo Ministro 11l E;ducll:ao ~ Cultura. mediante j)TopostEt da
CNMC a personaltdade, 'I'JP. s~ salientarem, em esforços e em dedicação fi. causa da Educação l,!oral e
Civica.
Par'grafo único. A CNMC propora ao Ministro da Edul' ..çao E Cultura as Instruções
Dl'Ces." ~!as !lO
eum~riml!nto do disposto neste art:go.
Art. 99 A CNf..lC elaboradl prOJeto de regulamenLI\ção
iO l'resenle
Decreto-lei, a ser encaminllaoc ao
Presidente da R~pública, ,JOr inter-

•

6
médio do Ministro da Ea~rft~ão e
Cultura, no prazo mâxirno de ~
(noventa) dias, a cont.ar da data dO
pubJlcação dêst.e Decreto-leI.
Art . 10. f:ste Decreto-.ei entrarA
em vigor r.a data de sua publicação,
revogadas as dtsposlç6es em contrárIo.
Bl'asUia, 12 de setembro de 1969;
1489 da Independência e 81" da
Repúbllca.
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LEI N.- 5.5tO- DE 21 DE NOVEMBRO DE''''

FIXA NORMAS DE ORGANIZAÇAo E FUNCIONAMENTO DO ENSINO
SUPERIOR E SUA ARTlCULAçAO COM A ESCOLA MeoIA: E DA OUTRAS
PROVIDeNCIAS (U) ~14) ...
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LEI N. - 5M2 - DE 11 DE AGOSTO DE 1971

FIXA DIRETRIZES E BASES PARA O ENSINO DE 1.0 E 2.· GRAUS. E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS. (0)
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Brasilia, 7 de julho de 1993
( /Y' Qljll/AJ;O)

Senhor Presidente,

Comunico a
rou prejudicado o

V.Ex ~

que esta Presidência decla

rojeto de Lei n9 2.310/91

do Sr.

Jório

de Barros, que "revoga o Decreto-Lei n9 869, de 12 de setembro de 1969, e dá outras providências", nos termos do

art.

163, I, c/c o art. 164, I, do Regimento Interno, já que a ma
téria de que trata este Projeto encontra-se regulada na
n9 8.663/93, sancionada em 14.06.93.
Atenciosamente,

De~

GELA AMIN
Presidente

Exm9 Senhor
Deputado

INOC~NCIO

DE OLIVEIRA

DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.

GER 3.17.23.004-2· (MA1J93)
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