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HINO A GUARARAPES 

Letra: Cel William da Rocha 

Música: William Simão da Rocha 

 

Desta gente soma e parcela, 

No presente seu futuro faz, 

É vontade que luta e zela 

Pela ordem, segurança e pela paz 

Responsável, moderna liderança, 

Braço forte, defesa destemida, 

Na coragem, lealdade e confiança, 

Ao irmão a mão amiga estendida. 

 

Fusão de raças, forte semente, 

Em Guararapes pujante surgiu, 

Presença nacional no continente, 

É a Força Terrestre do Brasil, 

É a Força Terrestre do Brasil. 

 

Reverente à ordem e à disciplina, 

O Exército constrói a sua história, 

Suas armas, ciência e doutrina, 

Seu passado de luz e de glória. 

De Caxias e do estelar cruzeiro, 

Sabre honrado voltado à missão, 

Povo bom, valente, altaneiro, 

Verde-Oliva vestindo o coração.  

 

Fusão de raças, forte semente, 

Em Guararapes pujante surgiu, 

Presença nacional no continente, 

É a Força Terrestre do Brasil, 

É a Força Terrestre do Brasil. 



RESUMO 

 

O trabalho versa sobre a educação em sentido amplo e trata as batalhas dos Guararapes como 

elemento importante para a formação da identidade nacional brasileira entre as décadas de 

1960 e 1970. O período histórico refere-se a dois momentos importantes no contexto político 

brasileiro: o primeiro relacionado a incertezas, o segundo com a consolidação de uma 

realidade política. Entende-se que nos primeiros anos da década de 1960 no Brasil o contexto 

histórico encontrava-se envolto por várias expectativas sociais e políticas representadas na 

eleição de Jânio Quadros. Esse primeiro momento sugeriu algumas incertezas no campo 

educacional tendo em vista algumas reformas iniciadas nesse período, tais como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, no ano de 1961. O segundo momento, que reflete 

uma mudança profunda na política do Brasil, mostrou outro caminho percorrido pela história. 

Nele, a sociedade encontrou-se mergulhada em uma realidade na qual a estabilidade política 

era garantida pelas mãos dos militares. No entanto, é possível perceber que em ambos os 

momentos houve um discurso em comum: As batalhas dos Guararapes para o surgimento da 

pátria. O discurso produzido em torno das batalhas dos Guararapes à época remete a uma 

série de espaços onde será ecoado. O painel elaborado por Francisco Brennand foi 

artisticamente criado entre os anos de 1961 e 1962 como uma forma de ver as incertezas 

políticas existentes no período e, com ele, outros objetos que também farão alusão ao “feito 

heróico”. Apesar de a insurreição pernambucana ter tido outros momentos de lutas e vitórias, 

foram as batalhas dos Guararapes que emergiram como enunciado para a produção do 

discurso de surgimento da pátria na educação. A expulsão holandesa do Brasil, encontrada nas 

fontes ligando o acontecimento principalmente pelo feito nas batalhas dos Guararapes, 

mostrou-se nas décadas de 1960 e 1970 como um dos elementos fundamentais na formação 

da nação brasileira. Tendo aspectos exaltados em seu discurso como a união das três raças e o 

berço do exército brasileiro, as batalhas dos Guararapes emergiram com a afirmação que, de 

fato, o Brasil nasceu aqui. 

 

Palavras-chave: 1- Batalhas dos Guararapes; 2-Discurso; 3-Educação; 4-História da 

Educação; 5- Identidade; 6-Nação; 7- Pátria.  
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ABSTRACT 

 

The paper reports on education in its broadest sense and is the battles of Guararapes as an 

important element for the formation of Brazilian national identity between the 1960 and 1970. 

The historical period refers to two important moments in Brazilian political context: the first 

is related to uncertainty, the second with the consolidation of a political reality. It is 

understood that in the early 1960's the historical context in Brazil found itself surrounded by 

various social and political expectations represented in the election of Quadros. This initially 

suggested some uncertainties in education focusing on some reforms initiated during this 

period, such as the Law of Directives and Bases of Education in Brazil, in 1961. The second 

phase, which reflects a profound change in the politics of Brazil, showed another path through 

history. In it, the company found itself plunged into a reality in which political stability was 

guaranteed by the hands of the military. However, you can see that in both instances there was 

a speech in common: The battles of Guararapes for the emergence of the nation. The speech 

produced around the battles of Guararapes the time refers to a series of spaces will be echoed. 

The panel created by Francisco Brennand has been artistically created between the years 1961 

and 1962 as a way of seeing the political uncertainties existing in the period, and with it, other 

objects that will also make reference to the "heroic deed". Although the Pernambuco 

insurrection had other moments of struggle and victories, were the battles of Guararapes 

emerged as reflected in the production of speech emergence of the nation in education. The 

expulsion of Dutch Brazil, obtained from the sources by linking the event mainly done in the 

battles of Guararapes, was in the 1960s and 1970s as a key element in the formation of Brazil. 

Having exalted aspects in his speech as the union of the three races and the cradle of the 

Brazilian army, the battles of Guararapes emerged with the statement that, in fact, Brazil was 

born here. 

  

 

Keywords: 1 – Battle of Guararapes; 2 – Speech; 3 – Education; 4 – History of Education; 5 – 

Identity; 6 – Nation; 7 - Homeland 
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Esta pesquisa tenta responder às seguintes questões: A) Quais meios educacionais 

foram utilizados nas décadas de 1960 e 1970 para fomentar o discurso das batalhas dos 

Guararapes e B) De que maneira as batalhas dos Guararapes surgiram nesse período como 

marco histórico para a produção de um discurso sobre o surgimento da pátria?  

Embora haja uma tendência em considerar a educação como algo restrito ao espaço 

escolar modernamente instituído, aqui a educação vai ser entendida não só como os espaços 

institucionalizados pelo Estado, mas também outros configurados pela sociedade imbuídos de 

status1. Parte-se do princípio que em ambos o saber pode ser produzido. A educação e o 

discurso nesta pesquisa possuem uma estreita ligação com a construção da identidade 

patriótica. A partir do discurso se poderá ver, entre outros elementos, o desejo e o poder. 

Apesar de Foucault, ao tratar de categorias como o poder, o saber e a verdade, 

construir suas teorizações debruçando-se sobre outras instituições criadas pela sociedade, o 

objetivo do trabalho é se concentrar na educação. Para a pesquisa, será na educação que a 

pesquisa compreenderá a possibilidade de se construir a identidade, principalmente no que diz 

respeito a sua construção social. Ao abordar o pensamento de Foucault entende-se que o 

caminho a ser percorrido encontra-se no âmbito das instituições. Concebe-se, assim, que 

analisando as instituições verifica-se o surgimento dos discursos.  

Não cabe aqui analisar a importância de como esse discurso foi assimilado ou 

reproduzido pelos personagens atuantes naquele momento histórico. Ao citar falas atuais de 

pessoas que participaram e em certa medida influenciaram a produção dessa identidade não se 

procura aprofundar a análise de um discurso. O trabalho visa tão somente identificar a 

existência do mesmo e observar que a educação tratou isso não de maneira marginal, mas 

como fator preponderante do esforço em se instituir um discurso patriótico unificante. 

Para tanto, o trabalho irá se debruçar sobre as categorias de poder, saber e verdade, 

desenvolvidas por Foucault. A elaboração de um discurso consistiu para a pesquisa na ligação 

entre elas, tratado no estudo pelo surgimento da pátria a partir das batalhas dos Guararapes. 

Para se constituir esse discurso, outros são postos de lado. Nesse sentido, a pergunta 

elaborada por Foucault (2008a): “como apareceu um determinado enunciado, e não outro em 

seu lugar?” (p. 30). Seguindo o questionamento inicialmente feito por Foucault, remete-se ao 

objeto central da pesquisa: por que as batalhas dos Guararapes surgiram como enunciado para 

o discurso de surgimento da pátria, e não outro em seu lugar? 

                                                 
1 O sentido do termo status aqui remete ao que Foucault trabalhava ao conferir importância aos espaços nos 
quais uma modalidade enunciativa pôde ser produzida.  
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Um dos mecanismos adotados para o desenvolvimento da pesquisa é de que se deve 

partir dos procedimentos de exclusão2 para chegar a esse preceito, visto serem estes que 

designam a produção dos discursos e seu uso na educação. Mais uma vez aponta-se ser a 

educação o principal instrumento de uma sociedade e, certamente da sociedade moderna, a 

eleger enunciados e produzir discursos. Ao inquirir sobre uma identidade nacional faz-se 

alusão ao que converge na formulação de enunciados possíveis de eleger verdades 

unificadoras e preponderantes.  

A partir de um dado contexto histórico, as verdades são postas para validar 

determinados interesses. Infere-se, a partir do pensamento de Foucault, que o conhecimento e 

a ideia de humano são construções historicamente concebidas. Tem-se por meio disso que os 

discursos existentes na educação de determinado período constituem o entendimento sobre o 

que é ser humano naquele momento.  

Os elementos que irão promover no sujeito o sentimento nacionalista e levá-lo a 

afirmar sobre o local de surgimento da pátria brasileira não se encontrarão exclusivamente no 

sistema de educação institucional. Os suportes institucionais nos quais o discurso irá surgir 

serão muitos e, portanto, serão muitas as fontes pesquisadas na elaboração deste trabalho.  

A pesquisa apóia-se numa estruturação metodológica denominada por Foucault de 

arqueologia. Nessa metodologia procura-se identificar todos os enunciados elaborados pelas 

instituições que possuam relação com o discurso ora percebido. Com isso, há que se entender 

inicialmente que todas as fontes analisadas são vistas, antes de tudo, pelo prisma educacional. 

A partir das positividades3 esperadas na elaboração de tais unidades enunciativas será feita a 

construção de uma teia de relações formadoras de um discurso não dissociado do contexto 

histórico quando foi produzida. 

N’A ordem do discurso, Foucault (2008) afirma que o sistema de ensino é a 

ritualização da palavra, uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e 

saberes, uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos. Na 

educação é possível perceber uma seleção entre os discursos que podem ser ditos e os que não 

podem ser ditos. Embora seja possível ter acesso a qualquer tipo de discurso, na educação 

apenas alguns são considerados como “verdadeiros”.  

                                                 
2 Por procedimentos de exclusão adotam-se os princípios instituídos por Foucault n’A ordem do discurso, que 
são: o princípio de interdição, ou a palavra proibida; o de exclusão, ou segregação da loucura e o de força da 
verdade, ou vontade de verdade. A pesquisa percorre o caminho atribuído por Foucault de vontade de verdade. 
Para o objetivo proposto afirma-se que é principalmente a vontade de verdade a estabelecer a identidade. 
3 Segundo Foucault (2008a), a positividade consiste na descrição de um conjunto de enunciados sem, no entanto, 
procurar decidir sobre sua racionalidade ou mesmo percorrer uma teleologia. 
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O sujeito do discurso estabelece a sua “verdade” e a partir dela inicia a produção e 

reprodução do discurso, sendo portador, então, da capacidade de exercer o poder. Mas, são as 

disciplinas4 que legitimam determinados discursos. Assim, é sabido que não se pode falar 

qualquer coisa em qualquer lugar, o sujeito do discurso sabe onde impor seu discurso e como 

produzi-lo e reproduzi-lo.  

No dizer de Foucault, a educação é entendida em ampla escala e o sistema de ensino é 

a consolidação da palavra divulgada na sociedade. À educação compete ser o suporte 

institucional para a propagação do sistema de exclusão que é a vontade de verdade. É ela 

quem vai legitimar, na sua prática, os discursos da sociedade tidos como verdadeiros ou não. 

Embora para Foucault as ciências também sejam instrumentos para instituir a vontade de 

verdade, o estudo em questão irá se debruçar sobre a educação por entendê-la na condição de 

formadora de identidades. Será na educação que a pesquisa encontrará as instâncias de 

delimitação5 com maior poder para isso. 

São as relações de poder que estabelecem os discursos, por meio dos sistemas de 

exclusão. E a educação constitui um desses instrumentos utilizados na nossa sociedade na 

distribuição de determinados discursos verdadeiros. Mas, “se o discurso verdadeiro não é 

mais, com efeito, desde os gregos, aquele que responde ao desejo ou aquele que exerce o 

poder, na vontade de verdade [...] o que está em jogo, senão o desejo e o poder?” 

(FOUCAULT, 2008: 20) 

Nesse sentido, o contexto histórico dos anos de 1960 e 1970 apresentou a aparição de 

um discurso com o objetivo de construir a identidade nacional em vários espaços de produção 

do saber, tomados aqui na condição de espaços educacionais ou disciplina. O problema da 

pesquisa é entender como a educação dos anos de 1960 e 1970 tratou as batalhas dos 

Guararapes de modo a construir o discurso de surgimento da pátria a partir daquele momento. 

Não se infere sobre a origem deste discurso naquele momento, mas principalmente pela sua 

aparição no ambiente educacional.  

Muito embora a temática das batalhas dos Guararapes tenha sido tratada em vários 

outros contextos históricos, entende-se que foram entre as décadas de 1960 e 1970 que a 

                                                 
4 Segundo Foucault (2008) “a disciplina é um princípio de controle da produção do discurso” (p. 36). Dentre as 
várias disciplinas estudadas por ele, a educação é entendida como “uma maneira política de manter ou modificar 
a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo” (p. 44), sendo na pesquisa 
apresentada a disciplina na qual irá surgir o discurso de surgimento da pátria. 
5 Espaços legitimados pela sociedade e considerados instâncias superiores onde os discursos são formulados. Ao 
abordar essa categoria, Foucault (2208a) traz por exemplificação o caso da loucura, sendo a medicina, a justiça, a 
autoridade religiosa e a crítica literária e artística. Para a pesquisa apresentada todas as fontes e objetos 
mencionados serão considerados como instâncias superiores e produtoras do discurso, sendo chamadas de 
instâncias de delimitação. 
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educação promoveu esse enfoque. Não se desconsidera a aparição em livros didáticos de 

períodos anteriores, tais como o livro de Rocha Pombo, utilizado como fonte a impressão de 

1967, mas publicado inicialmente desde os anos 1930. A delimitação histórica procura ter 

como ponto de vista o esforço não só dos materiais didáticos, mas principalmente outros 

espaços.  

 Seguindo a afirmação de Foucault (2008a: 28) “Não é preciso remeter o discurso à 

longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância”, não se pretenderá 

afirmar que foi nesse momento quando o discurso surgiu na sociedade ou na educação 

brasileira. A emergência desse discurso nesse período é vista como uma positividade tomada 

pelo poder para se instituir uma identidade nacional. 

Ao certo o início do discurso de surgimento da pátria não data deste período histórico, 

muito menos com as batalhas dos Guararapes sendo o único episódio ou mesmo o mais 

importante considerado pela totalidade dos historiadores. Mas, segundo Foucault (2008a) a 

análise histórica não mais necessita procurar indefinidamente os começos silenciosos, nem 

mesmo seus primeiros precursores, “mas a identificação de um novo tipo de racionalidade e 

seus efeitos múltiplos” (p. 04). Entende-se, no dizer de Foucault, que analisar um discurso é, 

sobretudo, procurar entender o significado de sua existência em determinado contexto 

histórico.  

 O momento histórico foi de apelo ao nacionalismo e isso pode ser demonstrado por 

várias vozes levantadas no período, como o governador e presidente da União Democrática 

Nacional (UDN)6, Magalhães Pinto, que afirmou apoio e crença do povo na nova bandeira 

levantada por Jânio Quadros, em contraponto ao “estado de coisas reinante”7. Após a renúncia 

de Jânio Quadros, o período foi denominado por Cid Sampaio, governador do estado de 

Pernambuco à época, como uma “crise de nacionalidade”8. A expressão relatada pelo então 

governador de Pernambuco demonstrou a expectativa gerada na eleição do presidente Jânio 

Quadros e posterior incerteza quanto ao futuro político do Brasil pós renúncia. 

 O nacionalismo foi objeto de discussão no período entre intelectuais, que expuseram 

seus pontos de vista e apontaram para a necessidade em se construir um nacionalismo próprio 

do Brasil. Diante dos debates acerca da maneira de governar que seria adotado pelo presidente 

eleito, o artigo de Miguel Reale, publicado pelo Diário de Pernambuco do dia 26 de novembro 

de 1960, concordava com a criação de um modelo de nacionalismo próprio. 

                                                 
6 Partido de grande expressão nacional à época. 
7 Nota no jornal Diário de Pernambuco do dia 08 de novembro de 1960, sob o título: UDN não fará indicações a 
Jânio Quadros (capa). 
8 Diário de Pernambuco, 31 de agosto de 1961. Cid, fiel ao regime, dirige apelo ao povo pernambucano (capa). 
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Ele afirmava que o Brasil tinha de ser “fiel à tradição ocidental e cristã, mas com mais 

viva e concreta compreensão dos problemas econômicos e humanos” 9. Em sua opinião, o 

Brasil não deveria nem pender para seguir a União Soviética, nem baixar a cabeça para os 

yankees. Foi durante esse período que o mundo vivia o período da Guerra Fria, em que os 

Estados Unidos e a União Soviética disputavam hegemonia em todo o mundo. O primeiro 

tinha como base política e ideológica o capitalismo; o segundo, o socialismo. Não pender para 

seguir a União Soviética, nem baixar a cabeça aos yankees significava dizer que o Brasil 

deveria permanecer com o sistema político e econômico vigente, mas procurar estabelecer 

uma soberania frente aos Estados Unidos. 

 Um contexto histórico em que suscitaram discussões acerca de qual nacionalismo 

deveria existir em um dado país possivelmente remeteu a elementos que deram sustentação ao 

que se entendia por surgimento do sentimento de patriotismo. No objeto da pesquisa, o 

discurso das batalhas dos Guararapes reflete a vontade de verdade criada nesse momento. 

Francisco Brennand em uma de suas afirmações10 aponta ter criado os conceitos da pintura 

que deu origem ao mural a partir de suas ideias políticas e patrióticas acerca do discurso das 

batalhas e do período histórico em que o mural foi elaborado.  

 A obra contém duas datas:  

      

         11 

 

 

 

 

 

A primeira data, 24 de agosto de 1961, identificada com alguns dias antes da renúncia 

do presidente Jânio Quadros. Sua eleição foi marcada por inúmeras expectativas, no entanto o 

governo teve curta duração12. A segunda data, 24 de abril de 1962, remonta à comemoração 

da primeira batalha dos Guararapes, ocorrida no dia 19 de abril de 1648. Um primeiro 

discurso está criado, sendo o primeiro comentário13 a ser analisado pela pesquisa, ligando 

                                                 
9 Miguel Reale, nacionalismo e “entreguismo”- Brasil tem condições para afirmar-se num caminho próprio (SP), 
in Diário de Pernambuco, 26/11/1960, pág. 01. 
10 Afirmações obtidas por meio de questionário enviado e respondido via e-mail pelo mesmo.  
11 Datação e assinatura da obra de Francisco Brennand, localizadas na quinta parte do mural. 
12 Jânio Quadros assumiu a presidência em janeiro de 1961e renunciou no dia 26 de agosto do mesmo ano. 
13 O sentido do conceito de comentário, abordado por Foucault (2008) no desenvolvimento de sua teoria sobre o 
discurso, é o de “dizer enfim o que estava articulado silenciosamente no texto primeiro” (p. 25). Significa, então 
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dois momentos distintos da história, mas que confluem para o enunciado da pátria e do 

nacionalismo. 

Os conceitos de pátria, nação e seus correlatos, patriotismo e nacionalismo, não serão 

vistos aqui como distintos ou dissonantes. Ao longo da pesquisa observar-se-á as similitudes, 

realizada pelo jogo das simpatias, feitas pelas fontes pesquisadas. Em sentido arqueológico14 

significa perceber que, em relação ao contexto histórico estudado, o jogo das simpatias irá 

aproximar conceitos de sentidos distintos e até mesmo dissonantes, se tratarmos pela 

perspectiva do século XVII, quando ocorreram de fato as batalhas. 

À luz da teoria foucaultina, analisar um discurso não deve pressupor a observância de 

apenas uma unidade discursiva. Ao tratar a análise do discurso das batalhas dos Guararapes na 

educação, primeiro entende-se a necessidade de alargar o significado do que vem a ser 

educação. Ao fazer isso se compreende que as unidades do discurso irão diferir 

consideravelmente. 

Entender educação a partir de Foucault significa apontar quais seriam seus 

pensamentos ao caracterizar o sujeito. Para ele, o homem não existia até o fim do século 

XVIII15 (2007:425) e, portanto, muito recente para a produção do saber. Destarte, ao analisar 

a educação das décadas de 1960 e 1970 no Brasil deve-se verificá-la no âmbito das 

positividades no que diz respeito ao significado dado à educação naquele contexto. 

A circulação do discurso será na pesquisa o elemento indutor do objeto em questão. 

Entende-se que a relação pátria - batalhas dos Guararapes não seria possível se não se 

concretizasse por meio da educação. No entanto, está posto que os discursos aparecem tendo 

como ponto de partida um dado momento histórico. A partir dessa ligação, é necessário inferir 

não à presença longínqua da aparição de um discurso primeiro, mas questionar em que 

contexto foi possível a sua emergência. 

 Dessa forma, para Foucault não existem fórmulas ou modelos prontos a serem 

seguidos e aplicados nas análises e estudos de uma determinada sociedade. Antes é preciso 

compreender como algo chegou a ser daquela forma, por que daquilo ser assim e não de outra 

maneira. Veiga-Neto (2007) define do seguinte modo a perspectiva foucaultina: “Muito mais 

interessante e produtivo é perguntarmos e examinarmos como as coisas funcionam e 

                                                                                                                                                         
“dizer pela primeira vez aquilo que, entretanto, já havia sido dito e repetir incansavelmente aquilo que, no 
entanto, não havia jamais sido dito” (Ibdem). Coloca-se o comentário no sentido de conferir um significado que 
talvez não existisse à época do acontecimento. 
14 Aqui se encontra na dimensão e referência dada por Foucault. 
15 Visto aqui como aquele que se reconhece homem, na condição humana e como passível de ser objeto de 
investigação.   
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acontecem e ensaiarmos alternativas para que elas venham a funcionar e acontecer de outras 

maneiras.” (p. 19) 

 A educação, nesse sentido, surgirá para a pesquisa na condição de algo que será 

construído na sociedade com o objetivo de se contextualizar com os princípios e práticas 

existentes na mesma. Assim, o discurso encontrado na educação terá o sentido de repercutir 

aquilo que se encontra em outros espaços da sociedade.  

A educação, seguindo a metodologia de Foucault, deve ser um conceito que respeita 

sua historicidade. Por esse princípio, do mesmo modo que Foucault não concebe o sujeito 

desde sempre aí16, não é possível apontar para a existência de uma educação que não sofreu 

transformações e influências nos distintos momentos históricos e nas distintas sociedades. 

Entende-se que Foucault questiona a existência de um sujeito anterior ao período moderno, 

quando ele foi concebido como um objeto a ser estudado. A educação moderna parte da ideia 

de um sujeito sempre existente, enquanto Foucault trabalha em um caminho diametralmente 

oposto. 

Veiga-Neto (2007) afirma que a noção moderna de educação concebe o sujeito como 

uma entidade natural e, por isso, “matéria-prima a ser trabalhada pela Educação” (p. 108); 

desse modo, ao verificar na Constituição Federal brasileira a escola e o lar como entes 

‘moldadores’ do ser a quem se educa, constata-se a veracidade da afirmação de Veiga-Neto. 

 A produção de identidade de um povo será colocada aqui em uma perspectiva 

educacional por se entender que a mesma não acontece nas pessoas exclusivamente “de 

dentro para fora”. É um processo deliberado de construção de elementos que fazem com que 

as pessoas se percebam pertencentes àquela sociedade. Tem-se, com isso, a observância ao 

modo como era vista a educação para aquele dado momento da história brasileira.  

 O início dos anos 1960 no Brasil foi marcado pela consolidação da Lei 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961. A lei fazia referência a um conjunto de artigos que versavam sobre a 

educação brasileira, colocando-a como direito de todos. Nesse momento, a educação escolar 

passou a ser obrigação do estado brasileiro. É possível constatar pelo parágrafo que estabelece 

essa obrigatoriedade na iniciativa textual de assegurar “iguais oportunidades a todos”17. O 

Estado tomou nesse momento para si a responsabilidade de educar e passou a trabalhar a 

escola como o espaço de produção da identidade. Ao criar oportunidades iguais para todos, o 

Estado iniciou uma política de universalização do acesso à escola. 

                                                 
16 Expressão cunhada por Alfredo Veiga-Neto (2007) no livro Foucault e educação para sintetizar o pensamento 
moderno de preexistência do sujeito. 
17 Existente no § II do artigo 2º da referida lei. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil do ano de 1969 em seu artigo 176º, 

“a educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e 

solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola”18. 

Partindo dessa concepção, a educação era vista pelo governo na condição de ser ministrada 

em casa e na escola, sendo legitimadas em ambas as instâncias. 

Nos dois momentos da década de 1960, o primeiro de relativa instabilidade política e o 

segundo, de consolidação de uma república não democrática, vê-se o Estado trazendo para si 

a obrigação de educar a população brasileira. O entendimento de educação escolar tanto no 

primeiro momento quanto no segundo condiz com a formação do indivíduo para sua inserção 

naquela sociedade. 

Tem-se, daí, objetos que permearam o cotidiano das escolas, como os livros didáticos, 

ferramenta de grande importância no processo de educação escolar. Mais adiante serão 

analisados outros pontos que fazem do livro didático um dos objetos de fundamental interesse 

em descrever como o mesmo era utilizado na formação do cidadão nas décadas de 1960 e 

1970. Tendo em vista a produção de identidade como elemento da educação não apenas 

escolar, outros objetos surgirão na condição de superfícies de emergência19 do discurso da 

pátria brasileira além dos livros. 

Assim, o mural localizado na Rua das Flores, as manifestações cívicas ocorridas no 

período, o Projeto Rondon nos Guararapes, cujo resultado foi a elaboração de livro com 

mesmo nome e a criação do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, jornais de circulação 

local: Jornal do Commércio e Diário de Pernambuco, obra escrita na época: História do 

Exército Brasileiro, o filme “A batalha dos Guararapes”, além de entrevista com pessoas que 

comentam20 o discurso, serão os documentos a embasarem a pesquisa. 

As fontes serão auxiliares inclusive na compreensão do conceito de educação existente 

no período histórico. A conceituação de educação, de acordo com a Escola Superior de 

Guerra (ESG)21 

 

                                                 
18 O capítulo no qual está inserido este artigo tem por título “Da família, da educação e da cultura”. Entende-se 
por meio dessa lei a concepção que o Estado tinha de educação e a quem conferia a responsabilidade de educar.  
19 Por superfícies de emergência definir-se-á a partir da conceituação indicada por Foucault (2008a) de serem os 
espaços onde o discurso circula. 
20 São pessoas do meio educacional, como a coordenadora da COMOCI, Leny Amorim e a professora Maria de 
Lourdes, que à época era ligada ao Departamento de Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife. Além do 
questionário realizado via email com Francisco Brennand, artista plástico e autor do mural analisado pela 
pesquisa, e José Pimentel, ator que viveu o personagem de André Vidal de Negreiros no filme Batalha dos 
Guararapes. 
21 Citada no livro Estudo dos Problemas Brasileiros, do Ten. Cel. Enjolras José de Castro Camargo, página 171. 
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em sentido restrito, [...] compreende todos os processos, institucionalizados ou não, 
que visam transmitir, ao longo da vida dos membros da sociedade, os conhecimentos 
e os padrões de comportamento que assegurem a continuidade de sua cultura.  
 

O livro didático ora apresentado será para a pesquisa uma fonte de grande importância 

para a compreensão de como o período histórico estudado observava o sentido do que será 

educação. Ao tratar a educação na condição de um processo de transmissão de conhecimentos 

e padrões de comportamento de uma sociedade, a fonte aponta para a possibilidade de se 

educar em diversos espaços. 

Conceber todos os processos, “institucionalizados ou não”, permite aproximar, em 

certa medida, a fonte apresentada com o pensamento de educação desenvolvido por Foucault. 

Assim, a sociedade ocupa importante função ao repassar para as gerações futuras a cultura da 

mesma. 

A cultura será considerada como tudo aquilo que uma sociedade produz, ou nas 

palavras de Silva e Silva (2006) “é todo complexo de conhecimentos e toda habilidade 

humana empregada socialmente” (p. 85). Ao entender que a produção da identidade é um dos 

aspectos mais importantes da cultura na medida em que se estabelece por meio da vontade de 

verdade, excluem-se automaticamente outros enunciados e discursos do processo.  

Os documentos analisados serão apontados no sentido de fazer aparecer essa vontade 

de verdade, que será tomada por “verdade” ao realizar a relação entre os enunciados 

abordados. Ao concatenar as fontes, tornando visível o discurso, perceberá a sua possibilidade 

não pela existência de uma verdade pronta e acaba, mas pelos comentários realizados a partir 

de afirmações ligadas ao objeto da pesquisa.  

Será o comentário que irá realizar uma das formas de semelhança abordadas por 

Foucault: a simpatia22. Segundo ele, a simpatia possui o poder de “tornar as coisas idênticas 

umas às outras” (FOUCAULT, 2007:32); é seguindo esse pensamento que significados tão 

distintos quanto a pátria, a nação e as batalhas dos Guararapes terão nesta dissertação um 

único significado, sendo negadas as suas individualidades. 

Os objetos mencionados formarão uma cadeia de relações na medida em que será 

possível percebê-los inseridos no sistema de exclusão23. Para entender as unidades do 

discurso deverá analisá-las por dentro, o que, de acordo com Foucault (2008a), “não pode ser 

                                                 
22 Uma das formas de semelhança abordadas por Foucault na obra As palavras e as coisas. Na sua visão, as 
similitudes, que segundo ele são quatro, viabilizaram o desenvolvimento do saber na cultura ocidental. 
23 A educação é uma importante disciplina produtora de um sistema de exclusão na medida em que seleciona 
conteúdos e matérias, deixando de lado outros. 



 21 

elaborada sem que apareça, em sua pureza não sintética, o campo dos fatos do discurso a 

partir do qual são construídas” (p. 29).  

O objetivo da pesquisa será demonstrar as várias maneiras encontradas pela educação 

para comentar um discurso com vistas à produção de uma identidade nacional e como o 

enunciado das batalhas dos Guararapes contribuem. Por esse motivo, o estudo levará a uma 

descrição dos acontecimentos discursivos como horizonte para a busca das unidades que se 

formaram. 

O objetivo do presente trabalho não será aferir a dimensão atingida pela produção de 

um discurso acerca das batalhas dos Guararapes no âmbito educacional nas décadas de 1960 e 

1970. Assim, não se vislumbrará ao término da pesquisa perceber se tal discurso foi 

assimilado pela sociedade brasileira do período. Um estudo com esse enfoque necessitaria de 

mais tempo e um aprofundamento maior sobre essas questões, utilizando-se de metodologia e 

referenciais teóricos diferentes dos propostos pela pesquisa. Neste momento será a 

observância do esforço em se estabelecer o discurso no seio da sociedade cabendo a outra 

situação a análise de sua repercussão. 

Vários episódios da história do Brasil levantaram a bandeira da soberania e da 

autonomia em relação aos demais povos. Exemplos como a independência do Brasil ou a 

proclamação da república procuraram remeter a acontecimentos anteriores, no intuito de 

inferir acerca de sua anterioridade. As décadas de 1960 e 1970 foram particularmente 

importantes nesse contexto de necessidade de produção de uma identidade nacional para a 

compreensão da permanência dos discursos identitários. Entender como isso se processou 

nesse momento significará olhar a história pelo ângulo da educação, sendo possível a relação 

de influência de uma sobre a outra. 

De acordo com Albuquerque Júnior (2009), “a formação discursiva nacional-popular 

pensava a nação por meio de uma conceituação que a via como homogênea e que buscava a 

construção de uma identidade, para o Brasil e para os brasileiros, que suprimisse as 

diferenças, que homogeneizasse estas realidades” (p. 48-9). As batalhas dos Guararapes, e os 

enunciados e discursos presentes, trarão, no decorrer da pesquisa esse sentimento de unidade. 

É a partir desse pensamento que a educação se colocará na condição de importante elemento 

indutor no discurso da pátria. 

Em texto do Jornal do Commercio de 18 de abril de 1971, um dia antes da 

comemoração das batalhas dos Guararapes, o Ten. Cel. Edmilson Maranhão Ferreira afirmou 

a relação entre educação e segurança nacional e a necessidade em se investir cada vez mais no 
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ensino como forma de garantir o desenvolvimento e a unidade do país24. A educação e a 

segurança nacional passaram a ser, portanto, os principais enunciados segundo os quais 

deveriam ser realizados os sentimentos de unidade e de patriotismo brasileiro. 

No mesmo jornal foi relacionada à segurança nacional o discurso das batalhas ao ser 

apontado que, após as batalhas dos Guararapes “os patriotas pernambucanos estavam 

triunfantes e a soberania brasileira restaurada com a segurança da unidade nacional”25. As 

batalhas dos Guararapes garantiram a unidade nacional, segundo o artigo publicado pelo 

Jornal do Commercio. Desse modo, acredita-se ser possível realizar a relação entre as 

superfícies de emergência existentes na sociedade com o objetivo de tornar o discurso 

pertencente à educação no sentido de algo que faz parte cultura de um povo. 

Para a comunidade acadêmica a contribuição do trabalho vem no sentido de lançar 

mão de ideias e preceitos que por ora percorreram alguns espaços de sociedade e acabaram 

por refletir nos sistemas educacionais. Entender que, mesmo não sendo uma unidade 

pletórica, um discurso que permeou vários espaços da sociedade pôde significar algo que se 

encontrou inserido na educação.  

O surgimento do discurso sobre pátria e nação no período histórico demarcado não se 

deu por acaso. Ocorreu uma série de elementos contribuintes para dar validade a esse 

surgimento. Será possível perceber que o campo educacional foi o espaço no qual isso pôde 

acontecer. As batalhas dos Guararapes como grade de especificação26 para o surgimento do 

discurso da pátria constitui-se como uma positividade cujo corpus27 será estruturado na 

educação. Por grade de especificação identifica-se como o enunciado no qual os discursos 

podem surgir e corpus será toda a teia de relações feita ao longo do trabalho, na constituição 

do discurso apresentado. 

A educação, vista por uma ótica mais generalizante, permeia aspectos da vida 

cotidiana despercebidos de sua importância, contudo estão presentes no contexto das mais 

diversas formas, aqui representadas pelo mural elaborado por Francisco Brennand e pelo 

filme.  

                                                 
24 Intitulado Educação e Segurança Nacional foi matéria de uma página (14) do Jornal do Commércio. Nesse dia, 
várias matérias faziam alusão à comemoração das batalhas dos Guararapes e à inauguração do Parque Histórico 
Nacional dos Guararapes, realizada no dia seguinte. 
25 Jornal do Commércio do dia 18 de abril de 1971, Caderno I, pág. 04, ano III, nº 89. Artigo sob o título A 
epopéia dos Guararapes. 
26 Em Foucault esse conceito é observado na condição de um sistema segundo o qual se organiza o discurso. 
Aqui, as batalhas dos Guararapes serão o objeto em que será possível a construção do discurso da pátria, tendo 
sido elas mesmas algo que será associado ao surgimento da pátria. 
27 Segundo Foucault (2008a) esse conceito se estabelece por ser uma série de enunciados descritivos. 
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O mural, principal fonte utilizada em nossa pesquisa, está localizado na Rua das 

Flores, no bairro de Santo Antônio, no Recife e foi criado em 1961 por Francisco Brennand 

tendo por tema as batalhas dos Guararapes. Procurou representar o traço ‘heróico’ presente no 

discurso da sociedade que conhece a história da expulsão do ‘invasor’ holandês. Outra forma 

foi a exibição do filme Batalha dos Guararapes em 1978, financiado pelo governo da época28 

cujo objetivo seria remontar a história dos ‘heróis da unidade nacional’.  

Apontar elementos tão distintos em sua forma, mas não em sua finalidade, significa 

alargar ao máximo o conceito e a compreensão do que é educação. Em outro sentido, consiste 

ver a educação como um corpus em que há inúmeras possibilidades de se estabelecer um 

discurso. São validados os mais variados mecanismos existentes na sociedade com a 

finalidade de ter algum significado a fim de se responder às perguntas iniciais da pesquisa.  

A educação encontra-se na sociedade ocidental na condição de uma instituição 

amplamente aceita pela mesma como produtora de saberes. Ao alargar a educação para outros 

espaços que não exclusivamente a escola, aponta-se aqui para um mecanismo legal 

reconhecido também pelas pessoas. As leis do período29 afirmam a educação como dever da 

escola e da família. O poder conferido à educação encontra-se aqui relacionado a algo que 

deve ser formulado em vários espaços e, com isso, produzir o indivíduo a partir do discurso 

posto na sociedade. 

No âmbito do discurso, pretenderá fazer emergir os enunciados e discursos acerca do 

tema no período e, a partir disso, identificar as teias de relação naquele contexto histórico. 

Mas o intuito em despertar os textos de seu sono atual não é o de exaltar o discurso uma vez 

existente. As batalhas dos Guararapes foram entendidas nesse período histórico para a 

construção do discurso da unidade nacional; a partir disso, tem-se que a pesquisa o despertará 

sem afirmar ou negar o surgimento da pátria e da unidade nacional a partir das batalhas. 

Os discursos, sua aparição e o momento histórico no qual eles emergem estão 

diretamente relacionados, segundo o pensamento de Foucault. Partindo dessa ideia, o discurso 

do nascimento da pátria nas batalhas dos Guararapes não surgiu por acaso entre os anos de 

1960 e 1970. O contexto histórico do golpe militar e a necessidade em legitimar o governo 

mostraram-se aqui relacionados. As batalhas foram apontadas como episódio de união das três 

                                                 
28 De acordo com entrevista realizada dia 8 de janeiro de 2010 com José Pimentel, que viveu o personagem 
André Vidal de Negreiros no filme dirigido por Paulo Thiago, houve investimento de prefeituras, do exército, 
além de outros órgãos públicos. 
29 Tanto a lei de 1961 quanto as leis posteriores apontam nessa direção. 
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‘raças formadoras’, de surgimento do sentimento patriótico e de berço do exército brasileiro, 

como afirmou a professora Maria de Lourdes Veras30. 

Ao procurar determinado discurso, à luz de Foucault, não se deve prender ao oficial ou 

à memória coletiva, e sim, observar como determinado discurso foi produzido/reproduzido em 

cada uma dessas superfícies de emergência. Dessa forma, a pesquisa não vislumbra o discurso 

das batalhas dos Guararapes como enunciação para o discurso de surgimento da pátria 

considerando-o algo único e aceito por todos os que viviam naquele contexto histórico. Esse 

não é objetivo da arqueologia, nem do trabalho ora apresentado.  

Arqueologia, no dizer de Foucault, contempla o desenvolvimento dos saberes que a 

humanidade produziu ao longo de sua história. Para ele, as palavras não se apresentam para 

nós. Somos nós que as encontramos, de acordo com os referenciais da sociedade, as relações 

entre palavras e coisas. Procurar diversas formas como ocorreram e, principalmente perguntar 

por que elas surgiram, é que consiste no trabalho do arqueólogo. 

Para ele, o arquivo constitui-se na essência da arqueologia tal como apresentada por 

ele. O arquivo  

 

é o que define o modo de atualidade do enunciado-coisa (...) Longe de ser o que 
unifica tudo o que foi dito no grande murmúrio confuso de um discurso, longe de ser 
apenas o que nos assegura a existência no meio do discurso mantido, é o que 
diferencia os discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua duração 
própria. (FOUCAULT, 2008a: 147) 
 

A partir disso, tem-se a afirmação de surgimento da pátria brasileira com as batalhas 

dos Guararapes. De acordo com a arqueologia desenvolvida por Foucault, a coisa dita não 

estava posta, pelo contrário, ela foi posta. Assim sendo, realizar uma busca nos espaços onde 

as coisas se encontram com as palavras constitui em objetivo maior de uma arqueologia do 

saber. 

A pesquisa aponta para a realidade de que o discurso da pátria foi fruto da necessidade 

de elaboração do nascimento do patriotismo em nosso país. E que a restauração 

pernambucana31, com as batalhas dos Guararapes, representou naquele contexto a vontade de 

verdade requerida nesse tipo de discurso. É nesse sentido que se lança a hipótese de que o 

                                                 
30 Em entrevista realizada no dia 29 de janeiro de 2010. 
31 A restauração pernambucana, ocorrida entre 1645 e 1654, foi marcada por várias batalhas, inclusive com 
vitórias do lado dos brasileiros, mas foram as batalhas dos Guararapes que figuraram na história como as 
principais batalhas patrióticas de expulsão dos holandeses. Apesar da vitória anterior nos Montes das Tabocas, 
região pertencente ao município de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. 
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discurso da pátria das décadas de 1960 e 1979 nas batalhas dos Guararapes foi um discurso 

educacional. 

Em razão de o estudo tratar da construção da identidade nacional de um povo, outro 

autor poderá ajudar a entender como isso ocorreu. Desta forma, Norbert Elias será um 

personagem cujo suporte para compreender a formação da identidade patriótica brasileira far-

se-á necessário. É sabido que Elias nunca estudou a sociedade brasileira, menos ainda sua 

formação quanto povo. Sua referência será no sentido empregado ao conceito de civilização e 

de sua compreensão como a maneira como um povo se enxerga. A partir desse pensamento 

que algumas ideias acerca do discurso do surgimento da civilização brasileira serão feitas. O 

sentido observado na pesquisa não é o do entender como Elias via a civilização brasileira, 

dado a mesma nunca ter sido objeto de estudo do mesmo. A intenção ao abordar um teórico 

dessa importância permite identificar, à luz de seu pensamento, como foi construído o ideal de 

civilização e relacioná-lo com o que foi desenvolvido no Brasil.  

 O processo civilizador, tal como escrito por Elias (1994), diz respeito à consciência 

que o Ocidente tem de si mesmo. Trazer essa maneira de pensar para o contexto histórico 

brasileiro possui o sentido elisiano de dar continuidade a algo que seria comum às gerações, 

sendo transmitido não de maneira consciente “do processo como um todo” (ELIAS, 1994: 

26). É nesse sentido que o mural elaborado por Francisco Brennand é visto como o ponto de 

partida da escavação arqueológica. Para entendê-lo foi necessário não apenas analisá-lo do 

ponto de vista da superfície como também obter informações por meio de seu autor. Algumas 

colocações feitas no capítulo em que será feita a sua análise são inferências e pensamentos do 

próprio autor. As informações citadas como sendo do artista apresentado foram obtidas por 

meio de entrevista realizada via internet, cujas perguntas e respostas são encontradas no anexo 

do trabalho (juntamente com a autorização assinada). 

 As informações acerca dos desfiles cívicos e demais atividades sociais puderam ser 

conseguidas nos jornais de circulação da época, encontrados no Arquivo Público Estadual de 

Pernambuco e na Fundação Joaquim Nabuco. Os livros do período foram obtidos de 

particulares que estudaram as disciplinas obrigatórias de Moral e Cívica e Organização Social 

e Política Brasileira nos anos de ensino fundamental e clássico. O Núcleo de Estudos e 

Pesquisas de História da Educação em Pernambuco (NEPHEPE) também disponibilizou 

alguns livros utilizados nas escolas da rede de ensino nas décadas de 1960 e 1970. 

 O Projeto Rondon nos Guararapes figurou como uma das superfícies de emergência 

do período. O processo de elaboração e finalização, a inauguração do Parque Histórico 

Nacional dos Guararapes, em 1971, com a presença de autoridades governamentais como o 
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presidente em exercício naquele ano, Emílio Garrastazu Médici, surgiu na concretude do 

discurso que já se encontrava inserido na sociedade por meio de sua presença nas outras 

superfícies.  

 As escolas públicas e particulares estarão presentes em vários momentos da pesquisa: 

na participação das manifestações cívicas, no uso dos livros didáticos, na elaboração direta de 

eventos que exaltam o discurso patriótico. Será possível perceber a ausência de dissociação 

entre os espaços onde a educação pode ocorrer, destarte partimos de elementos exteriores ao 

sistema de ensino, mas a sua produção/reprodução ocorrerá dentro dele. 

 A criação da Comissão Nacional de Moral e Civismo (COMOCI) no final da década 

de 1960 será abordada, no âmbito do sistema de ensino, como a materialização do discurso no 

sentido de promover o ideal patriótico dentro das escolas. Algumas manifestações 

apresentadas no trabalho foram estimuladas por esse departamento, bem como a instituição 

dos Centros Cívicos escolares, com a finalidade em inserir nas escolas o sentimento de 

respeito e amor à pátria. 

 O filme “As batalhas dos Guararapes” culminou todo o esforço do poder instituído em 

garantir no seio da sociedade a permanência do discurso da pátria. Ao analisar o filme, serão 

vistos os reflexos de inúmeros enunciados e discursos levantados pelas demais superfícies. O 

poder-saber está em nossa pesquisa bastante ligado às artes e a capacidade que elas têm de 

educar; tanto o mural quanto o filme são discursos que, entrelaçados a outros, possuem o 

significado de sua existência naquele contexto histórico. 

Por espaços educacionais entende-se não apenas os sistemas de ensino, embora no 

decorrer da pesquisa seja possível perceber a relação existente entre o discurso surgido em 

todas as superfícies de emergência. O objeto empírico norteador da pesquisa foi criado fora 

do sistema de ensino e é a partir dele que será feita a referência às demais superfícies de 

emergência, constituindo o corpus necessário para a construção do discurso do surgimento da 

pátria brasileira com as batalhas dos Guararapes. 

 A pesquisa parte do pressuposto de que o discurso já está presente nos espaços da 

sociedade a partir da afirmação, em vários dos objetos estudados, de que “a pátria nasceu 

aqui”32. Dessa forma, não vem elaborar um discurso acerca das batalhas. O enunciado é 

percebido como algo que não se esgota inteiramente e a simples menção a ele reporta a “uma 

existência remanescente no campo da memória” (FOUCAULT, 2008a: 31). Tem-se, então, 

                                                 
32 A frase faz alusão às placas situadas em todas as entradas e saídas da cidade de Jaboatão dos Guararapes. 
Embora não tenha sido colocada no período histórico estudado, pode ser entendida como uma síntese de todos os 
discursos desenvolvidos nas décadas de 1960 e 1970. 
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que o surgimento do discurso das batalhas dos Guararapes nas décadas de 1960 e 1970 não 

possui seu ponto de partida nesse período e muito menos o seu fim, mas como momento 

único aberto à repetição. 

 Coloca-se o surgimento do patriotismo brasileiro como algo não natural, não existente 

desde sempre. Afirmar a existência de uma relação discursiva por meio de fontes diversas em 

que “os enunciados, diferentes em sua forma, dispersos no tempo, formam um conjunto 

quando se referem a um único e mesmo objeto” (FOUCAULT, 2008a: 36). 

 Destarte, será possível observar a existência das batalhas dos Guararapes como grade 

de especificação33 do surgimento da pátria brasileira no painel existente na Rua das Flores, 

encomendado por dois banqueiros mineiros a um artista pernambucano; em livros didáticos 

utilizados em escolas, como Organização Social e Política Brasileira e História do Brasil; em 

ações cívicas, como diversos desfiles em que houve a participação da sociedade; em ações do 

governo, como o Projeto Rondon nos Guararapes; no filme “As batalhas dos Guararapes”, 

produzido e financiado pelo governo brasileiro. “Assim, a questão é saber se a unidade de um 

discurso é feita pelo espaço onde diversos objetos se perfilam e continuamente se 

transformam, e não pela permanência e singularidade de um objeto” (Foucault 2008a: 37). 

 Desse modo, procurando seguir fielmente os passos traçados por Foucault, não se 

valorizam os personagens cujos discursos foram proferidos. Se em alguns momentos da 

pesquisa há a menção de autores e pessoas que viveram, produziram e reproduziram os 

discursos a partir das batalhas dos Guararapes, estes têm importância pelo poder a eles 

conferida pelas instituições. Seguir por outros caminhos talvez levasse a pesquisa a partir para 

a história das ideias, procurando encontrar sentido nas falas dos personagens ou tentando 

encontrar uma relação de causa e efeito. Assim como Foucault procurou desconstruir a 

história das ideias, este trabalho procurará analisar as fontes em sua superfície, abandonando 

de vez a possibilidade de uma história da origem da pátria brasileira. 

 Nesse sentido, a dissertação abordará as batalhas dos Guararapes em três capítulos. O 

primeiro capítulo consistirá na abordagem do contexto histórico no qual o discurso irá surgir. 

Será feita uma análise, a partir dos jornais e documentos do período, de conceitos abordados 

por alguns representantes do poder. Ainda é feita uma abordagem sobre a produção de 

identidade de um país apontando os instrumentos utilizados para a mesma, objetos empíricos 

da dissertação.  

                                                 
33 Foucault conceitua como sendo os sistemas passíveis de separação, oposição, associação, reagrupamento, 
classificação e derivação. No estudo, as batalhas dos Guararapes serão o objeto identificado para produzir o 
discurso do surgimento da pátria. 
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 Este primeiro momento foi marcado pela constatação de uma necessidade em se 

produzir “um caminho próprio”. A isso se somou a importância em identificar também uma 

“origem própria” frente ao contexto no mundo de bipolaridade política. Serão percebidos 

pelos documentos produzidos no período que o Brasil procurou legislar em favor de sua 

autonomia e independência, muito embora não existisse de fato. Recorre-se a Hall para 

perceber a formação das identidades na modernidade e a manipulação das mesmas em torno 

de interesses próprios.  

 O início da década de 1960 foi marcado por uma democracia, logo abandonada no 

decorrer dos anos seguintes. A escola significará um espelho dessa sociedade marcada por 

mudanças e transformações. À liberdade educacional existente anteriormente iniciou-se uma 

massificação da formação docente e discente e com ela a criação de meio cada vez menos 

“libertários”.  

O segundo capítulo aprofundará a discussão do papel da educação na condição de 

produtora e reprodutora de discursos. O poder encontrará relacionado ao saber, mas o 

primeiro como elemento legitimador do segundo. À luz da teorização de Foucault será feita a 

análise de como a educação pode interferir no sentido de legitimar os discursos ora 

estabelecidos pelo poder.  

As categorias instituídas por Foucault, saber, poder e verdade, serão relacionadas à 

educação para compreender como o objeto estudado encontrou espaço e se produziu. Serão 

apontados nesse capítulo alguns dos principais conceitos e ideias desenvolvidos no capítulo 

final. 

O terceiro capítulo analisará as fontes apresentadas, relacionando-as à fonte principal. 

O discurso encontra nesse capítulo sua corporificação por meio das fontes, procurando 

encontrar sentido à frase: “A pátria nasceu aqui”. 

 Será por meio da teia de relações formada que se entenderá como enunciados 

dispersos encontraram sentido. As batalhas dos Guararapes agruparam vários desses 

enunciados e viram sua vontade de verdade tomar um corpus de verdade por meio da 

corporificação dos enunciados existentes na sociedade e que podem ser apontados como 

pertencentes a um discurso nacional. 

Nas considerações finais serão retomadas as ideias centrais e questionamentos feitos 

no início da pesquisa. Será possível identificar o motivo pelo qual foram feitas as análises de 

fontes inicialmente dispersas e aparentemente sem conexão. Nesse momento será feita uma 

conclusão que apontará para os objetivos e intenções realizados pela pesquisa, mas também 
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para novos questionamentos e possibilidades em torno do objeto central, as batalhas dos 

Guararapes. 
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CAPÍTULO 01:  

A PÁTRIA NASCEU AQUI 
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ELEMENTOS HISTÓRICOS PARA A FORMAÇÃO DE UM DISCURSO 

 

 O objetivo principal deste capítulo será contextualizar o momento histórico em que 

surgiram os objetos de pesquisa analisados.  A contextualização histórica será feita pela visão 

dos jornais circulantes na época e por algumas informações repassadas por Francisco 

Brennand, no questionário realizado via e-mail em 16 de julho de 2009. O objetivo deste 

capítulo é procurar entender como a educação se organizava e de que maneira a sociedade e o 

personagem da principal fonte da pesquisa viam aquele momento histórico. 

De acordo com o pensamento de Foucault, estabelecer um a priori histórico34 não 

significa historicizar a fim de obter os princípios de determinados discursos. Partindo da 

interpretação que Castro fez sobre o conceito de Foucault significa compreender o momento 

histórico quando o discurso foi dito. Não com o objetivo de dizer que o primeiro influenciou o 

segundo, mas apontar que, naquele mesmo momento, vários outros enunciados com o mesmo 

objetivo emergiram.   

Sendo a contextualização uma premissa necessária para o entendimento do discurso 

surgido em um dado período da história, o capítulo procura apontar não apenas os discursos, 

mas também a maneira como os enunciados foram abordados pela educação. Nesse sentido, 

compreende-se que os livros didáticos constituem uma importante fonte para identificar, de 

maneira indireta, os assuntos trabalhados em sala de aula no período. O entendimento do que 

é educação nesse período colocam os livros didáticos na condição de fontes para a 

interpretação dada aquele momento à disciplina. 

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por uma série de alterações no contexto 

político brasileiro. Mudanças muito rápidas e profundas, refletindo no modo de pensar, nas 

expectativas futuras e também na educação. Ideias como segurança nacional, manutenção do 

regime democrático de direito e patriotismo permeavam o cotidiano dos brasileiros nos 

primeiros anos da década de 1960. Algumas dessas caíram por terra com o passar dos anos; 

no entanto, outras permaneceram tais como o preceito de segurança nacional com vistas à 

manutenção da ordem na pátria brasileira.  

                                                 
34 De acordo com Castro (2009), essa expressão utilizada por Foucault serve para designar “as condições 
históricas dos enunciados, suas condições de emergência, a lei de sua coexistência com outros, sua forma 
específica de ser, os princípios segundo os quais se substituem, transformam-se e desaparecem.” (p. 21)  
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O início dos anos de 1960 no Brasil marcou um momento de muitas esperanças e 

nacionalismo. O artista Francisco Brennand35 afirma que o sentimento de nacionalismo estava 

presente em um grupo de intelectuais que se reuniam em sua casa todos os domingos. A essas 

reuniões, Ariano Suassuna36 chamava de “Academia dos Emparedados”, o que, segundo 

Brennand, significava dizer que eles decidiam os destinos do mundo, mas o mesmo os 

ignorava. Dentre os frequentadores dessa “Academia” figuravam, além do escritor Ariano 

Suassuna, que escreve no mural posteriormente analisado, o poeta César Leal, de origem 

cearense e que inicia o mural de Francisco Brennand. 

Para estes, a eleição de Jânio Quadros contemplava em grande parte esse sentimento 

nacionalista existentes nesse pequeno grupo. Sua visão de nacionalismo, contemplada pelo 

gesto do presidente eleito em não se submeter às ordens do ditador português Salazar37, era a 

de um país que caminhava para uma direção, com características próprias. 

O sentimento de nacionalismo não estava imbuído apenas neste pequeno grupo de 

intelectuais. Jornais da época expressam interesse em discutir o sentido do nacionalismo 

brasileiro, sendo publicados vários artigos acerca do assunto, como o de Miguel Reale 

publicado no Diário de Pernambuco38, cujo título versava sobre o nacionalismo brasileiro e as 

condições que o Brasil tinha para firmar um caminho próprio.  

A discussão sobre a necessidade em se criar um “caminho próprio” para o 

nacionalismo brasileiro estabeleceu-se em um momento de grande tensão mundial, o período 

conhecido por Guerra Fria. O mundo encontrava-se dividido em capitalismo e socialismo no 

qual duas potências representantes, respectivamente os Estados Unidos da América e a União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas, disputavam não apenas ideias, mas territórios e 

prestígio internacional. 

O que se apresenta para a análise desse primeiro momento do contexto histórico é a 

nacionalidade voltada para a afirmação da soberania brasileira diante dos acontecimentos 

internacionais. O Brasil, segundo as fontes anteriormente citadas, deveria procurar seguir um 

viés mais autônomo diante da separação bilateral do mundo. Jânio Quadros, ao assumir a 

presidência, procurou demonstrar um pouco dessa autonomia com visitas aos Estados Unidos, 

mas também condecorando o líder revolucionário socialista Che Guevara. Este episódio foi 

particularmente criticado pelos veículos de comunicação, a exemplo das palavras escritas pelo 

                                                 
35 Francisco Brennand é pintor e artista plástico pernambucano. Suas obras possuem expressão nacional e autor 
do painel sobre as batalhas dos Guararapes, utilizado como uma das fontes de pesquisa. As informações citadas 
são fruto do e-mail respondido por ele em julho de 2009. 
36 Escritor paraibano. 
37 Episódio narrado por Francisco Brennand em sua entrevista. 
38 Em 26 de novembro de 1960, p. 1. 
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colunista do Diário de Pernambuco, Aníbal Fernandes39, ao afirmar que diante de uma 

possível vitória da União Soviética a democracia pregada pela política conciliatória de Jânio 

Quadros ruiria “como um castelinho de areia”. 

Dessa forma, o que se pregava nessas instâncias de delimitação40 era um nacionalismo 

cuja principal característica fosse a não subserviência a nenhum país. Nessa mesma linha 

colocava-se para o Brasil um caminho que não estivesse ligado ao comunismo. O editorial da 

página 12 do Primeiro Caderno do jornal Diário de Pernambuco do dia 27 de novembro de 

1960, cujo título afirmava: “Não precisamos dos comunistas para libertar os escravos”, é uma 

visível demonstração. O artigo iniciava 

 

Eles quebraram seus grilhões, pela força irresistível das ideias, sem que ninguém 
sofresse por isso, sem que se derramasse uma gota de sangue, sem que se praticasse 
um só atentado. Fez-se no país uma Revolução Branca, que por uma lei, da nação, 
igualou a todos os homens. E de tal maneira procedemos para atingir a esse ideal 
que não ficou um traço de ressentimento. Qual o homem que não ascende hoje às 
mais altas posições, por motivo racial? Nenhum, mestiços, brancosos e mulatos 
chapados têm passado pelo parlamento, pelo clero, pela diplomacia, pelas Forças 
Armadas, e até pela Presidência da República, sem que a ninguém fosse pedida a sua 
carta de branquidade. Lutas raciais, discriminações de qualquer natureza, não as 
conhecemos. Neste particular, podemos repetir a frase que D. Pedro II disse de 
Pernambuco: ‘O Brasil é um céu aberto’. Mas há problemas, há desníveis de fortuna. 
[...] 
 

De acordo com a fonte, a nacionalidade brasileira mostrava-se marcada pela igualdade 

racial e pelo pacifismo. Apesar de serem evidenciadas diferenças econômicas, que vêm 

refletir em âmbito social, o artigo aponta a desnecessidade em se fazer uma revolução visto 

que qualquer um podia chegar onde quisesse, sem sofrer discriminação “de qualquer 

natureza”. Essa relação de democracia racial e pacifismo social brasileiro ecoou um dos 

enunciados criados a partir das batalhas dos Guararapes, pela afirmação da união entre 

brancos, negros e índios em prol de uma causa única, a expulsão do inimigo “comum”.  

Não se quer com isso afirmar a ausência de preconceitos e discriminações no país, mas 

principalmente corroborar a ideia de que uma identidade se forma a partir de discursos criados 

pela sociedade e reproduzidos pelos representantes do saber. Um dos objetivos visados em 

                                                 
39 Artigo intitulado “A política exterior de Jânio” e publicado pelo Diário de Pernambuco em 29 de agosto de 
1961, na página 2. 
40 Partindo dos preceitos de Foucault, essa categoria representa as instituições regulamentadas e reconhecidas 
pela sociedade na condição de autoridades em um assunto específico. Ao mencionar intelectuais nessa categoria 
acentua-se a importância e o poder que emanam de suas falas. 
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livro escolar de 197141 era a condenar o preconceito racial do Brasil, exaltando as heranças 

indígena, negra e portuguesa no espírito do brasileiro. Ou seja, a alma brasileira não era 

discursada como sendo indígena, negra ou portuguesa em separado, mas a mescla de todas 

essas especificidades que dava ao povo brasileiro uma identidade própria, distinta de cada 

uma delas individualmente. 

Segundo Hall (2006), em sociedades da modernidade tardia é possível reconhecer a 

existência de várias identidades. Ele aponta para a possibilidade de haver o favorecimento 

político em alguma situação. Na articulação entre essas várias identidades que o poder é 

exercido e a exploração de cada uma dessas identidades comporá a formação de um discurso. 

O pensamento que ele trata a partir do sujeito sociológico, ou seja, de que este se 

encontra inserido na sociedade, não sendo autônomo e auto-suficiente, é o referencial de 

identidade que a pesquisa irá promover. A internalização dessa identidade, entendida no 

trabalho como o exercício do poder, guiará o discurso em torno das batalhas dos Guararapes. 

Da mesma forma que a nacionalidade afirmada por meio da união das três raças 

fundadoras do Brasil, a identidade nacional foi criada a partir de contornos próprios, 

defendidas pelo poder e corroboradas pelo saber do período. As décadas de 1960 e 1970 

foram importantes na definição dessas ideias, materializada na eleição presidencial de 1960.  

 

O CONTEXTO POLÍTICO DOS ANOS 1960 NO BRASIL 

  

A chegada de Jânio Quadros à presidência provocou grande expectativa quanto à 

construção dessa nacionalidade. O comunismo aparecia como algo desnacionalizante, 

internacionalista.  Era mister a ascensão de representantes que afirmassem uma ótica 

nacionalista, de negação a qualquer possibilidade de surgimento do regime comunista. Foi 

dessa maneira que a candidatura de Jânio Quadros, apesar da pouca expressão nacional, 

venceu o pleito de 1960 e sagrou-o presidente da república do Brasil.  

De acordo com Fausto (2001), Jânio Quadros era visto pelos setores conservadores e 

médios da população brasileira como um representante que iria impedir o Brasil de cair na 

instabilidade e no comunismo. Brennand, um entusiasta do governo Jânio Quadros, ao contar 

episódio do final do mandato de Juscelino no qual Quadros interveio diretamente conclui que 

o Brasil tinha “uma direção, um nome e um país com características políticas próprias. 

Éramos uma nação e não um bordel”. 

                                                 
41 O livro citado é de José Borges Hermida, Compêndio de História do Brasil, para o ensino médio, da São Paulo 
Editora. 
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A presença do personagem que marcou esse momento político da história do país no 

mural de Brennand é um dado importante para a pesquisa. Sua aparição no mural é feita no 

sentido de incorporar elementos do passado no presente histórico, gerando uma relação de 

causa e efeito. O sentido de identidade nacional e patriótica será tomado na pesquisa por esse 

viés: uma espécie de relacionamento discursivo de elementos dos anos 1960 e 1970 e o 

acontecimento histórico das batalhas dos Guararapes. A identidade partirá da metodologia 

desenvolvida na pesquisa para encontrar uma conceituação que atenda às necessidades da 

própria pesquisa. 

De acordo com Brennand, a figura de Jânio Quadros encontra-se no mural atrelada 

não só ao fato histórico, mas também à presença do Estado Maior brasileiro. O sentido 

atribuído é de representação patriótica e nacionalista empregada tanto à expectativa de 

Brennand em relação ao governo de Jânio Quadros quanto à importância do Estado Maior na 

sua manutenção. 
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A esperança de que o primeiro presidente brasileiro a governar a partir da nova capital 

federal43 traria uma identidade nacionalista de “caminho próprio” logo desagradou aos grupos 

que o haviam apoiado e sete meses após a posse, veio a renúncia. 

O período posterior a renúncia de Jânio Quadros foi de grande instabilidade como 

demonstram os jornais da época. No Diário de Pernambuco do dia 29 de agosto de 1961 a 

manchete destacou a preocupação do mundo inteiro com as consequências da renúncia do 

                                                 
42 Detalhe da segunda parte do mural de Brennand. À direita, Jânio Quadros olhando e acenando para os 
espectadores. 
43 Jânio Quadros foi o primeiro presidente eleito após a construção de Brasília. 
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presidente44 apontando informações vindas dos Estados Unidos, China e Inglaterra. Abaixo, 

outra manchete relacionada ao acontecimento: Renúncia bem recebida pelos anti-castritas, 

referindo-se ao apoio de Fidel Castro, líder da revolução cubana que anos antes levou o país a 

se tornar uma república socialista. Ele afirmou, segundo texto do jornal, que o governo Jânio 

Quadros tinha uma política “independente, de paz, amizade e intercâmbio com todos os povos 

e que o seu Governo aumentava diariamente o prestígio brasileiro”45.  

O apoio a governos considerados capitalistas e socialistas demonstrou a maneira como 

Jânio Quadros trabalhava para a construção do nacionalismo próprio do Brasil: independente 

e conciliador. Bem como demonstravam os discursos de identidade e nacionalidade proferidos 

anteriormente. 

Após a renúncia de Jânio Quadros, a indefinição quanto ao futuro do país fez surgir 

ainda mais forte o discurso da legalidade e do nacionalismo, como afirma o vice-presidente da 

época, João Goulart, a quem coube assumir a presidência  

 

Na minha condição de brasileiro e em consideração ao cargo que ocupo, meu maior 
interesse é que o país se mantenha dentro da ordem legal. Esta é a única condição 
compatível com as profundas tradições democráticas e aspirações da nação, o 
caminho indispensável para o seu progresso e a condição essencial de sua 
soberania. 46 

 

A afirmação de João Goulart apontava para uma tradição democrática profunda e fez 

menção a uma nação soberana. Apesar do apelo do vice-presidente à democracia como 

condição sine qua non para a manutenção do ideal nacionalista, o período iniciado com a 

renúncia de Jânio até a consolidação do golpe militar, em 1964, foi marcado pela marcha ao 

sentido oposto. 

No ano seguinte ao da saída de Jânio Quadros da presidência, viram-se estampadas 

nos jornais as comemorações da 1ª batalha dos Guararapes, considerada marco na preservação 

da unidade territorial brasileira e da consolidação da nacionalidade. O texto foi publicado pelo 

editorial na primeira página do jornal e tinha por título: Homenagem aos heróis. A 

programação do evento, segundo o jornal, contava com a participação de escolas na 

solenidade e com a celebração de missa na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. A 

                                                 
44 Manchete na página 2. 
45 Referente à fala de Fidel Castro publicada no jornal. 
46 Publicada no Diário de Pernambuco do dia 31 de agosto de 1961 com o título: Conferência Jereissati-Jango 
será decisiva, p. 1. 
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importância em se promover o sentimento de nacionalidade em período tão instável 

correspondeu à necessidade de preservar a unidade territorial brasileira. 

Os anos subsequentes à renúncia trouxeram ao Brasil sistemas políticos distintos ao 

que havia até então. Para não chegar à presidência da república João Goulart, que 

representava a possibilidade de uma república sindicalista (FAUSTO, 2001: 243), o congresso 

nacional instaurou uma república parlamentarista a partir de setembro de 1961. O que sucedeu 

foi um período de intensa mobilização social com vistas a melhorias e reformas em vários 

setores. 

As reformas de base, como ficaram conhecidas, alarmaram os setores das classes mais 

altas da sociedade brasileira, que começaram a se movimentar contra o governo João Goulart. 

Tanto os grupos favoráveis ao governo quanto os contra concordavam em um elemento: a 

confirmação da importância em se elevar a bandeira do nacionalismo ao mais alto patamar. 

Destacaram-se com isso as propostas dos partidos em prol do nacionalismo e a organização de 

uma Frente Parlamentar Nacionalista (Ibdem: 248).  

O nacionalismo, a manutenção da ordem e o controle do comunismo estavam, pois, 

como principais objetivos a serem atingidos pelos militares que intervieram no governo João 

Goulart no ano de 1964 (Ibdem: 255). O discurso da nacionalidade encontrava-se em todos os 

grupos políticos da época, mas o comunismo era visto como ameaçador e internacionalista; a 

possibilidade de os comunistas chegarem ao poder soava como algo desnacionalizante por 

pregar o internacionalismo47. 

O golpe militar consolidou os anseios em minar a ameaça comunista no campo 

político. O período que se seguiu foi marcado pela redução de ações democráticas com o 

discurso de manter a segurança nacional. Em artigo do Jornal do Commercio do dia 30 de 

março de 1978, escrito para comemorar quatorze anos da “Revolução”, o fato foi apontado 

como algo que “provocou transformações na vida política, econômica e social do país”. 

Seguindo o caminho oposto ao de Jânio Quadros e João Goulart, os governos militares 

mantiveram uma política de alinhamento ao governo dos Estados Unidos, a ele recorrendo 

inúmeras vezes. Os alunos participaram no Parque 13 de Maio, no centro do Recife, das 

comemorações do dia 30 de março de 197848.  

O episódio era mostrado como um exemplo de patriotismo “pelo que representa como 

movimento restaurador da ordem econômica e social, o princípio da autoridade, prestígio das 

                                                 
47 Aníbal Fernandes aponta para um nacionalismo visto por dois ângulos: o dos comunistas e o dos demais no 
Diário de Pernambuco do dia 19 de novembro de 1960, ainda antes da posse do presidente eleito Jânio Quadros. 
48 Registrado no Diário de Pernambuco e no Jornal do Commercio do dia 30 de março de 1978. 
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instituições e do ideal democrático do nosso povo, ameaçados pelo movimento comunista 

internacional”49. O sentido de pátria foi colocado na sociedade das décadas 1960 e 1970 

principalmente para a “restauração” da ordem, tal como foi colocado no discurso do 

surgimento da pátria brasileira com a restauração pernambucana, principalmente pelas 

batalhas dos Guararapes. 

 

O CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NOS ANOS DE 1960 E 1970 

 

 A educação brasileira nos anos de 1960 pode ser compreendida como o início de uma 

transformação. O índice de matrículas a partir de 1960 sofreu um aumento considerável em 

relação às décadas anteriores50, o que careceu de novos mecanismos e ferramentas para a 

educação escolar. No ano de 1961, o então presidente João Goulart assina a lei51 que assegura 

a todas as pessoas uma educação escolar promovida pelo Estado. 

 De acordo com a lei, uma das finalidades da educação consistia em fortalecer a unidade 

nacional e a solidariedade internacional. Além disso, consistia em obrigação do Estado 

fornecer e fomentar o ensino público no país. Ampliar a oferta no ensino público e prover 

instrumentos que assegurassem a unidade nacional compreenderá para a pesquisa dados 

fundamentais na construção do objeto discursivo apresentado. 

 Houve, a partir da demanda apresentada, a necessidade da formação de profissionais e 

elaboração de instrumentos auxiliares na educação escolar. O livro didático surgiu no Brasil 

entre os anos 1920 e 1930 (Fonseca, 2005), mas sua massificação foi principalmente nas 

décadas de 1960 e 1970, sendo produzido em larga escala.  

 O final dos anos 1960 e o início dos anos 1970 foram marcados não apenas pela maior 

importância do livro didático nas escolas como também pelo que Fonseca (2005) denomina de 

desqualificação/requalificação dos professores e professoras. Ainda segundo a lei de 1961, 

por insuficiências de mão-de-obra na educação, passou a ser considerado habilitado a 

lecionar, qualquer pessoa que prestasse um “exame de suficiência realizado em escola normal 

ou instituto de educação oficial”52. Mas foi por meio de um decreto-lei de 1969 que 

começaram a surgir e com grande rapidez se proliferar os cursos de licenciatura de curta 

duração. Segundo Fonseca (2005) 

                                                 
 
50 Conclusão obtida a partir da leitura de quadros comparativos presentes no livro História da Educação no 
Brasil (1930/1973), de Otaíza Romanelli (2006). 
51 Em referência à Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, cujo conteúdo versa sobre a fixação das Diretrizes e 
Bases da Educação no Brasil. 
52 Art. 116 da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 
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Amparado pelo Ato Institucional nº 5, de dezembro de 1968, o governo, por meio do 
decreto-lei 547, de 18 de abril de 1969, autoriza a organização e o funcionamento de 
cursos profissionais superiores de curta duração. Ao admitir e autorizar habilitações 
intermediárias em nível superior para atender às “carências do mercado”, o Estado 
revela desnecessária uma formação longa e sólida em determinadas áreas 
profissionais – quais sejam, as licenciaturas encarregadas de formar mão-de-obra 
para a educação. (p. 19) 
 

 O aparente descaso com a educação mostra, em contrapartida, uma grande necessidade 

em ampliar a oferta de vagas. De acordo com palavras do historiador Severino Vicente53 os 

cursos na área de saúde nessa época sofreram a retirada das matérias de Filosofia e Ética 

Profissional. Ao retirar essas matérias e ao incluir as de Moral e Cívica e Estudo dos 

Problemas Brasileiros, entende-se o caráter pouco reflexivo e extremamente tecnicista 

conferido à educação naquele período. 

 A pesquisa fará relação direta com a inegável intenção em se desenvolver o espírito 

cívico e de patriotismo na sociedade por meio das escolas. Percebe-se isso nas ciências 

humanas, com a licenciatura em Estudos Sociais. Esse curso habilitava em pouco tempo o 

professor e a professora para ministrarem aulas de História, Geografia, Educação Moral e 

Cívica e Organização Social e Política do Brasil (OSPB).  

 O incentivo estatal de utilização do livro, associado a uma formação apressada e ampla 

na área de Ciências Humanas leva a crer a assertiva de Fonseca (2005) que “o livro didático 

assumiu, assim, a forma do currículo e do saber nas escolas” (p. 50). Outros mecanismos além 

da massificação do livro didático foram adotados com o intuito de unificar e “qualificar” os 

professores e professoras. A Educação Moral e Cívica foi uma disciplina elaborada na 

intenção de promover o discurso fomentado pelo Estado brasileiro após o golpe militar de 

1964. A ela se relacionam uma série de instâncias de delimitação54 que darão status à 

doutrina de segurança nacional. Ainda segundo Fonseca (2005) 

 

conceitos como nação, pátria, integração nacional, tradição, lei, trabalho e heróis 
passaram a ser o centro dos programas da disciplina de educação moral e cívica, 
como também deviam ‘marcar’ o trabalho de todas as outras áreas específicas e das 
atividades extraclasse com a participação dos professores e das famílias imbuídas 
dos mesmos ideais e responsabilidades cívicas. A disciplina organização social e 
política passou a ser vinculada a educação moral e cívica, “seguindo a esteira de 
seus princípios norteadores”. (p. 21) 

                                                 
53 Inferência do historiador no dia 24 de fevereiro de 2011, quando da defesa desta dissertação, estando o mesmo 
presente na banca avaliadora. 
54 Segundo Foucault (2008a) as instâncias superiores existentes em uma sociedade seriam capazes de distinguir, 
designar, nomear e instaurar um determinado objeto. Em sua obra ele aponta para a loucura como objeto; o 
discurso do surgimento da pátria com as batalhas dos Guararapes, nas décadas de 1960 e 1970, será o principal 
objeto no trabalho em questão. 
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A escola, nesse sentido, não estava isolada da sociedade na condição de produtora do 

comentário com vistas à formação de uma identidade nacional. Destarte, não só a família 

seria elemento importante nesse processo como a própria escola se inseria como fomentadora 

desse civismo, participando de atividades cívicas em um contexto extraclasse e dentro da 

escola, cultuando símbolos e heróis nacionais. De acordo com Fonseca (2005)  

 

a dedicação especial ao ensino de moral e cívica cumpria a tarefa de reduzir os 
conceitos de moral, liberdade e democracia aos de civismo, subserviência e 
patriotismo. Além disso, houve a redução da formação moral a mera doutrinação 
ideológica - repressão do pensamento e do livre debate de idéias e culto de heróis e 
datas nacionais. (p. 22) 

 

Seguindo as palavras de Fonseca, o caráter reflexivo que poderia ser dado a tais 

disciplinas está visivelmente descartado. Esse período foi identificado com a presença efetiva 

do positivismo na educação brasileira, principalmente no tocante às matérias das ciências 

humanas. 

 

O POSITIVISMO E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 O positivismo surgiu na educação com o sentido de dar prosseguimento ao controle 

exercido pelo Estado no objetivo de manutenção da “ordem” das coisas, tendo como premissa 

a Lei de Segurança Nacional. Anteriormente a essa lei, a educação brasileira já agia de acordo 

com a ideia de o Estado ser o criador da nação. Essa visão de algo que deveria existir no seio 

da sociedade e ser abarcado pelo Estado não está posta no pensamento do governo brasileiro. 

 A escola encontrava-se na condição de ser o espaço onde o Estado tem o poder de 

concretizar suas ideias acerca da produção de uma identidade nacional, de acordo com a sua 

vontade de verdade. Ao estabelecer a educação nacional com a finalidade de fortalecimento 

da unidade nacional55 colocou-se um objetivo a ser perseguido, competindo à educação 

determinar quais são os meios para que a sociedade brasileira identifique-se como nação. 

 As batalhas dos Guararapes possuem elementos que, ao procurar um episódio da 

história do Brasil que congregue inúmeros discursos, vêm atender esses anseios. Ao tratar da 

união do país, a insurreição, corporificada principalmente nas batalhas, foi aceita em ampla 

medida pelos historiadores. O Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano escolheu a 

                                                 
55 De acordo com a Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961 que o artigo 176 da Constituição brasileira de 1969 irá 
ratificar. 
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insurreição, datada em 27 de janeiro de 1654, como uma data cívica de consenso entre os 

pesquisadores e inferior apenas a sete de setembro56. 

 Seguindo a lógica positivista, não apenas a escola, mas as demais superfícies de 

emergência legitimadoras dos discursos passaram a adotá-la como mecanismo na produção da 

identidade nacional. É com isso que se identifica o mural elaborado por Brennand e as outras 

fontes apontadas pela dissertação. Entende-se o discurso da identidade na condição de 

educacional. Seu objetivo era não apenas de informar, mas principalmente formar uma 

consciência nacional. 

Ao realizar o jogo das simpatias, ligando conceitos e por vezes substituindo-os, 

estabelece na educação uma vontade de verdade que, tornando-se discurso, passa a ser uma 

verdade. Nesse contexto, os livros didáticos mostram-se como importantes ferramentas 

educacionais nas escolas possuindo status legítimo ao proferir um discurso. São um suporte 

institucional cuja validade será conferida não apenas pelo Estado, que impõe e adota 

determinada obra, mas pela sua utilização em sala de aula como um instrumento do saber a 

ser legado à sociedade. 

Tanto o livro didático quanto o docente, para a arqueologia, são instrumentos 

educacionais detentores de status conferido pela instituição da qual eles advêm. A escola na 

sociedade ocidental moderna é legitimada em sua condição de detentora de saberes. Para 

Foucault (2008a), “o discurso, assim concebido, não é a manifestação, majestosamente 

desenvolvida, de um sujeito que pensa, que conhece, e que o diz: é, ao contrário, um conjunto 

em que podem ser determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si 

mesmo” (p. 61). Para a pesquisa, a escola aparece como uma superfície de emergência que 

exerce o papel de congregar os enunciados que emergem em outras superfícies de 

emergência, estabelecendo a vontade de verdade existente nesses outros espaços. 

A educação, por seu comentário, produz um discurso e legitima-o, transformando em 

verdade. Os enunciadores, pela metodologia arqueológica adotada na pesquisa, não se 

encontram aqui na condição de mais importantes do que o discurso por eles proferido. Trata-

se, primordialmente, em apontar para o status conferido pela sociedade aos livros didáticos e 

aos docentes. Portanto, há que se ver a autoridade e o reconhecimento de onde vem o discurso 

mais do que o ser que o proferiu.  

Apontar a autoridade e o espaço dados ao livro didático nas décadas de 1960 e 1970 no 

Brasil, não apenas pelo governo, mas também pelos professores que ensinavam no período 

                                                 
56 Ver Mello: 58. 
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implica na possibilidade de afirmar que o discurso abordado nos livros era refletido pelos 

docentes em sala de aula. Os livros didáticos utilizados como fonte para a constatação da 

existência ou não do discurso do surgimento da pátria brasileira a partir das batalhas dos 

Guararapes servem para confirmar a possível afirmação do mesmo nas aulas. 

Independentes disso, os livros didáticos configuravam-se na educação como 

instrumentos empregados pelo poder governamental para corroborar a produção de um 

determinado discurso. Encontrar o comentário sobre as batalhas dos Guararapes em livros 

didáticos aponta para confirmar ou refutar a emergência desse discurso.  

 

A PRODUÇÃO DA IDENTIDADE NOS LIVROS, A HIERARQUIA E A CRIAÇÃO DE 

ENUNCIADOS 

 

Os anos 1960 e 1970 procuraram dar vida a um discurso inexistente no período das 

batalhas, pois o conceito de pátria e nação no sentido moderno de sua aplicação não existia. 

Durante séculos da história do Brasil, o território era considerado apenas uma região 

pertencente aos domínios da coroa portuguesa. A própria relação entre as capitanias era mais 

difícil do que entre estas e Portugal. Fausto (2001) afirma que era mais fácil para as capitanias 

saber notícias de Lisboa do que da Bahia, remetendo ao fato da frequência maior de chegar às 

capitanias navios deste primeiro do que a comunicação entre capitanias.  

Os livros didáticos que serviram de fonte refletem a importância que se procurou dar 

nas décadas de 1960 e 1970 à produção de uma identidade nacional no Brasil. Os autores de 

livros utilizados nas escolas de ensino de primeiro e segundo graus apontaram, em uma série 

de enunciados, também nesse sentido. 

A construção da identidade de uma pátria ocorre por meio de vários aspectos culturais, 

sociais e políticos.  O sentido de construção de identidade será tratado na pesquisa como fruto 

do exercício do poder instituído, percebido aqui na educação. No estudo ora apresentado essa 

análise pode ser aplicada no sentido de que surgimento da pátria com as batalhas dos 

Guararapes remete ao sentimento de formação brasileira pela existência da união das três 

“raças fundadoras”: o branco português, o negro e o índio.  

A suposta unidade brasileira entre brancos portugueses, negros e índios nas batalhas 

dos Guararapes sugere uma relação entre esses povos que pode ser entendida como enunciado 

para a produção do discurso. Embora não advindos de uma mesma região, as três raças 
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“formadoras do povo brasileiro” se identificaram e viram nos neerlandeses57 o estranho. Este 

foi o discurso formulado para garantir a identificação das diferentes etnias que compuseram a 

pátria. No entanto, não foram abordadas com igualdade e isenção pelos livros didáticos. 

O enunciado da ação comum dos três povos que lutaram nas batalhas dos Guararapes 

produziu, nas diversas superfícies de emergência da educação, o discurso do sentimento de 

pertencimento.  Destarte, compreende-se que a educação das décadas de 1960 e 1970 esteve 

voltada, em um de seus eixos, para a boa convivência entre todos os brasileiros e brasileiras. 

A boa convivência perpassou pela criação de uma identidade única em todo o território 

brasileiro.  

Verifica-se que, independentemente da visão dada pelos governantes brasileiros antes 

e depois do início dos governos militares, as batalhas dos Guararapes foram apontadas como 

ponto de partida para o surgimento do sentimento de nacionalidade. Ao analisar as fontes será 

possível perceber a presença desse discurso em ambos os governos, pré-ditadura militar e 

durante esse momento. A partir disso, verificar-se-ão certa continuidade e afirmação 

encontrada em torno do discurso das batalhas dos Guararapes. Isso será visível na análise dos 

livros didáticos analisados a seguir. 

Eles corresponderam às principais disciplinas responsáveis pela formação da 

identidade nesse período: história, moral e cívica e organização social e política do Brasil. 

Foram todos publicados nas décadas de 1960 e 1970 e adotados por escolas públicas para o 

ensino dos conteúdos neles presentes e servirão de fonte para perceber, de forma indireta, 

como a escola pode ter tratado a formação da identidade brasileira. 

Nas obras didáticas será observado como o enunciado da formação brasileira era visto, 

por meio da análise da maneira como as etnias foram representadas por seus autores. Ao 

término, ver-se-á a presença dos três elementos: o branco, o negro e o índio, que 

posteriormente serão mostrados na condição de enunciado para a afirmação do discurso de 

surgimento da pátria a partir das batalhas dos Guararapes. 

Na introdução do capítulo do livro Compêndio de História do Brasil é possível ver em 

um de seus objetivos visados a “condenação do preconceito racial no Brasil”, sendo o outro 

objetivo “as heranças indígena, negra e portuguêsa (sic) no espírito do brasileiro”. Os 

enunciados apareceram para condenar o preconceito racial e mostrar as heranças deixadas 

pelos povos formadores “do espírito brasileiro”. 

                                                 
57 Nome dado aos holandeses, por sua origem. 
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Os livros didáticos não tratam os povos que formaram o Brasil de maneira igualitária. 

Existe certa hierarquia de importância na participação dos brancos portugueses, dos indígenas 

e dos negros na formação brasileira. Seguindo essa ideia é possível afirmar por meio dos 

livros didáticos analisados a preponderância do elemento branco frente aos demais. 

 A interdição surge aqui para excluir não os demais povos que compõem a formação 

do Brasil e também partícipes de um importante momento da história. No entanto, sua 

participação constitui-se muito mais na condição de meros auxiliares do que de protagonistas 

do fato histórico. Assim, os nomes aportuguesados de Felipe Camarão, índio, e Henrique 

Dias, negro, estão sempre atrelados aos de Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira. Estes 

últimos identificados pela historiografia como brancos, embora Fernandes Vieira fosse 

mestiço de branco com negra. 

 Acerca das suas qualidades, pode-se mostrar a partir das fontes pesquisadas. João 

Fernandes Vieira podia ser assim descrito:  

 

A par de muitas qualidades boas, e algumas verdadeiramente grandes, era João 
Fernandes Vieira cegamente votado às superstições romanas, e seu horror à heresia e 
o receio dos progressos que ela pudesse fazer entre o povo católico, ainda vieram 
fortificar-lhe mais a resolução patriótica58.  

 

Em André Vidal de Negreiros é vista a mesma importância:  

 

Era ele um desses homens superiores a todas as considerações de egoísmo, e títulos, 
honras e riquezas nada eram a seus olhos quando se tratava de servir à pátria”59.  

 

Sobre Filipe Camarão, as considerações são mais modestas:  

 

A pátria do valente Filipe Camarão não era Pernambuco e sim o Ceará.60 

 

Em outra fonte:  

 

Quanto ao Camarão, devemos dizer que ele cumpriu muito além do que se podia 
esperar.61  

                                                 
58 Trecho extraído do livro de Robert Southey, História do Brasil, página 43. 
59 Idem, p. 46. 
60 Ibdem, p. 47. 
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Henrique Dias, quando mencionado, era tratado principalmente na condição de 

“governador dos negros”. No mural de Brennand há a presença de apenas um negro, talvez 

representando Henrique Dias, mas também todos os demais negros, pois visivelmente não se 

identifica a existência de mais nenhum outro em todo mural. 

  

            62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do capítulo cinco do Compêdio63, o resumo apontou como causa da 

hostilidade dos índios em relação aos portugueses a deslealdade que estes têm perante os 

índios. Ao abordar os negros e índios, foi colocado o termo contribuição, no qual as 

contribuições dos índios teriam sido os cruzamentos com brancos e com negros, a 

alimentação, além da produção de alguns utensílios e remédios. Em se tratando do negro, 

houve a tentativa em justificar a escravidão como algo ‘necessário’, bem como as 

contribuições do negro que se resumem a festas, crenças e vocábulos. 

 O período marcado pela insurreição pernambucana foi tratado na fonte sob o título de 

campanha de libertação e colocou na condição de líder da empreitada João Fernandes Vieira, 

apontando o “índio” Poti (Filipe Camarão) e o “negro” Henrique Dias apenas como 

iniciadores da revolta. 

 Em outra fonte analisada, o livro Organização Social e Política do Brasil, de                                 

Natanael Sarmento, o elemento europeu apresentava-se segundo o autor como a maior 

                                                                                                                                                         
61 Visão abordada por Varnhagen em seu livro, História do Brasil: antes de sua separação e independência de 
Portugal, p. 39-40. 
62 Detalhe da terceira parte do mural de Brennand. Constata-se nessa imagem a representação do único negro no 
mural. 
63 Uma das fontes analisadas, Compêndio de História do Brasil, utilizado nas escolas de primeiro grau. 
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influência na constituição étnico-cultural brasileira no capítulo que trata da formação étnica e 

cultural do Brasil. Ao abordar os índios, apresentou como os que menos influenciaram na 

formação brasileira. Os negros, segundo sua justificativa, vieram para desempenhar atividades 

“necessárias ao estabelecimento de uma colonização com base na cultura da cana-de-açúcar”. 

 Ao tratar os povos subjugados pelo branco europeu, a fonte afirmou ser algo próprio 

das culturas primárias a absorção de elementos da civilização visitante. De maneira bastante 

discriminatória, coloca os índios na condição de meros consumidores sem critérios. 

 O volume I de História do Brasil de Rocha Pombo, aqui analisado por meio da 

publicação do ano 1967 e utilizado nas escolas na década de 1960, tem por título de um de 

seus capítulos As raças em fusão. Já no sumário é possível identificar as raças como sendo os 

índios, os negros e os portugueses. Acerca dos dois primeiros, há um subtema que trata do 

“valor do elemento”. Ao abordar as “raças” negra e índia levando em consideração seus 

“valores”, percebe-se o esforço em querer colocar os negros e índios como elementos tão 

valorosos quanto o branco que, pela demonstração do autor, não necessita serem ressaltados 

os seus “valores”. 

Ao apontar as etnias brasileiras, Armando Souto Maior em seu livro didático História 

do Brasil para o curso colegial e vestibulares, publicado pela Companhia Editora Nacional no 

ano de 1971 em sua nona edição, identificou os índios, os brancos e os negros nessa ordem. 

Os primeiros foram classificados como “selvagens”, com tradições básicas de “primitivismo”. 

Realizando as divisões dos povos indígenas, o historiador as atribui a um “sábio alemão”, 

caracterizou-os em “nações” e estabeleceu critérios como “mais atrasados”, apontando adiante 

esses povos assim denominados como os que mais entraram em luta contra os colonos. 

O conceito de democracia racial pregado nas escolas naquele período histórico esbarra 

nesta fonte com a definição de povos mais ou menos atrasados. Segundo a fonte, os indígenas 

considerados menos atrasados foram os que melhor se relacionaram com o colonizador 

português. A visão positivista da fonte parte do pressuposto de que as culturas que mais se 

aproximavam ou se deixavam aproximar dos europeus podem ser considerados menos 

atrasados. 

Tratando dos costumes, Armando Souto Maior afirmou o “atraso cultural” dos índios e 

a existência de uma divisão de tarefas entre homens e mulheres. Aos primeiros cabia a 

produção artística, a caça e a pesca e, “esporadicamente”, a construção de ocas, canoas e 

cercas. Às últimas cabia todo o resto das tarefas, ao que a fonte mostra serem mais 

trabalhadoras do que os homens, “um pouco bêsta (sic) de carga e um pouco escrava do 
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homem”. Ainda assim, colocou-a num patamar de maior “capacidade de utilizar as coisas e 

produzir o necessário à vida e ao confôrto (sic) comuns”. 

Os rituais de antropofagia foram adjetivados como “macabros banquetes”, deixando 

entender que todos os grupos indígenas existentes no Brasil exerciam essa prática. A religião 

indígena era vista por meio das “limitações”, sendo “rudimentar e essencialmente ligada à 

idéia de magia”. As tradições e rituais foram apontados como complexo de flagelação, que 

fizeram surgir brincadeiras infantis como peia queimada ou a manja. 

Os principais representantes desses ritos indígenas eram os pagés, assim mostrados  

 

Eram os feiticeiros grandes embusteiros ou crentes sinceros como os outros 
selvagens? Embora tivessem plena consciência das vantagens e prestígio de seu 
cargo, e conseqüentemente, o cercassem de mistério, os pagés eram tão crentes 
como os outros membros da tribo. Primitivos que eram não podiam fugir à cultura 
de seu grupo. 

 

 Com essa colocação é possível perceber nitidamente a inferiorização que se atribui aos 

índios quanto a sua cultura. No que concerne à religião, é vista na condição de primitiva e 

alienada do ponto de vista racional, pois que até os pagés, donos dos conhecimentos mágicos, 

acreditavam nas práticas que exerciam. Afirmar que seria inocência ou tipificar com a 

conotação de que os pagés fossem embusteiros diminui o ritual religioso dos indígenas. As 

religiões de matriz indígena, como as de matriz africana, eram vistas na condição de inferiores 

e não válidas. 

 Ao tratar a organização social indígena, mais uma vez tem-se por base a sociedade 

europeia, apontando para a existência “forçosa” de promiscuidade, pelo fato de morarem em 

um mesmo ambiente algo em torno de 50 e 200 pessoas. Apesar de tratar todos os grupos 

indígenas brasileiros na condição de primitivos, a fonte afirmou que existiam diferenças entre 

eles como cor da pele, estatura e considera alguns mais “adiantados” e outros mais 

“atrasados”. Não apontou maiores diferenças culturais, mas concordou que nenhum deles 

“servia” para o trabalho rotineiro da cana-de-açúcar, ressaltando seu papel no Brasil colonial 

como inimigo, aliado ou escravo. 

 Apontou para a formação da etnia brasileira como um dos principais legados advindos 

dos índios referindo-se à mistura de brancos e índias, muitas vezes incentivadas e legitimadas 

pelas instituições sociais. Segundo a fonte, era motivo de orgulho para muitos brasileiros 

descender de índias. 
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 No mural de Brennand a imagem indígena aparece principalmente nas penas 

existentes nos chapéus de alguns soldados do lado brasileiro. Há a conotação indígena nas 

imagens de algumas flechas, armamento relacionado aos índios. 

   

                    64 

             

 

 

                    65 

 

 

     

 As “nações” indígenas eram assim vistas por Armando Souto Maior em livro dedicado 

ao uso nas escolas de segundo grau nas décadas de 1960 e 1970 no Brasil. Afirmando serem 

os grupos indígenas “nações”, mais uma vez corrobora a ideia de nascimento, menos ligada 

ao sentimento de escolha do que a palavra pátria. Não obstante algumas considerações, a 

fonte diminui em vários momentos do capítulo os costumes e tradições dos índios, visto por 

ele apenas como “selvagens primitivos”. 

 Ao tratar da segunda etnia brasileira, o branco, a fonte iniciou afirmando que o 

português “antes do descobrimento do Brasil, já havia sofrido intenso processo de 

miscigenação racial”. Seguiu explicando os povos formadores de Portugal, os celtas, iberos, 

germânicos e mouros e justificando a facilidade que o português teve em se miscigenar com 

os negros e índios no Brasil. 

Ao chegar ao Brasil, decidiu por permanecer no litoral, pois não tinha a intenção de 

permanecer na terra, apenas ficando o tempo necessário para enriquecer e voltar a Portugal. 

Outro motivo para não adentrarem pelo sertão era a presença dos “belicosos tapuias”. Os 

brancos jesuítas protegeram os índios de serem dizimados pelos colonos portugueses que, 

segundo ele, eram dados à violência e à corrupção. 

A expressão cultural portuguesa mais intensa a ser ressaltada por Souto Maior foi o 

catolicismo. Para ele, a Igreja Católica exerceu papel importante no processo de colonização, 

pois que, para embarcar da Europa a fim de chegar ao Brasil era necessário afirmar-se cristão.  

Há uma passagem do livro em que ele aponta para a “unidade religiosa” conseguida pelos 

                                                 
64 Detalhe da quarta parte do mural de Brennand. 
65 Detalhe da flecha indígena, localizada na quinta parte no mural. 
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portugueses em contraponto à colonização inglesa, o que para ele foi positivo para o Brasil 

por não suscitar tendências separatistas. Pode-se afirmar a importância que o autor deu à 

presença da Igreja Católica no Brasil, elevando-a a condição de unificadora do território. 

Embora esteja claro nos dias de hoje que naquele tempo não havia apenas a religião cristã 

católica, o discurso exclui as demais religiões para promover a noção de unidade. 

Ao mostrar as relações que os brancos tinham com os índios e negros, afirmou: “os 

brancos, bem sucedidos na aventura colonial, tornavam-se potentados que contrastavam com 

a penúria dos índios mansos e a indigência dos negros escravos”. Apesar disso, a fonte indaga 

acerca da moralidade dos brancos que aqui vieram morar, colocando-os na condição de 

corruptos e devassos. 

Os que aqui quiseram se firmar teriam sido aqueles que desejavam abandonar a 

“Europa civilizada” e iniciaram o processo de mestiçagem no Brasil. Houve menção a outros 

grupos brancos que vieram ao Brasil, caso dos holandeses, italianos, sírio-libaneses e eslavos. 

Para Souto Maior isso era visto como uma característica “especial”, pois o Brasil era o único 

país tropical com maioria absoluta de brancos. Levando essa afirmativa em consideração, a 

etnia brasileira branca conseguiu sobrepor às demais etnias formadoras do Brasil, ao passo 

que mesmo ressaltando a moral dos brancos portugueses, estes são colocados em condição de 

superioridade em relação aos negros e índios. 

A última etnia brasileira abordada pela fonte, o negro, recebeu uma abordagem que 

mostrava justificativa para a escravidão no Brasil. Os portugueses, segundo a fonte, apenas 

imitaram um costume árabe de escravizar negros. Mais adiante ele afirma ser a organização 

social dos negros o elemento facilitador para esse tipo de comércio, pois que a escravidão era 

uma penalidade praticada pelos juízes da tribo para os mais diversos delitos.  

A fonte apontou para a naturalidade com que um povo vencido era escravizado pelo 

vencedor e o estímulo que havia aos traficantes de escravos. Tanto os pais quanto os reis 

faziam uso da escravidão e com isso havia como que um respaldo para justificar a escravidão 

negra dentro e fora do continente africano. 

De acordo com essa escala hierárquica, os negros foram trazidos na condição de 

escravos para o Brasil porque já conheciam a escravidão, praticavam-na e estimulavam-na 

entre seus adversários. Os índios “protegidos” pelos jesuítas e não conheciam a prática da 

escravidão, motivos pelos quais a fonte justificou que aos brancos coube a imitação do 

costume árabe de utilizar escravos negros, obtendo vultosos lucros, e poupar os índios. 

Os povos africanos que chegaram ao Brasil foram também classificados pela fonte 

como “mais atrasados”. Estes eram os bantos, segundo Souto Maior o grupo mais numeroso a 
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desembarcar no Brasil. Assim, os cultos religiosos de matriz africana possuem maior ligação 

com os costumes desse povo do que em relação aos sudaneses e guineanos-sudaneses 

islamizados. 

O fato de possuir o sincretismo com a religião cristã católica denotou o desligamento 

com o “primitivismo” existente nas religiões de matriz africana tal sua inferência: “nas 

macumbas atuais as divindades e espíritos africanos ainda são encontrados, embora sem as 

características primitivas e, muitas vêzes até identificados com santos e santas da Igreja 

Católica”. Segundo sua visão positivista era uma característica de evolução dos negros 

identificarem em sua religião santos e santas da Igreja Católica. A religião foi um balizador 

do elemento mais ou menos evoluído dos povos formadores da nação brasileira. 

Por fim, a fonte ressalta que a civilização brasileira cresceu “à custa do sacrifício da 

raça negra”. Entende-se, então, uma hierarquia traçada que, ao descrever as etnias brasileiras 

de maneira separada66, deixa claro no discurso a existência da interdição, por meio da qual é 

possível observar essa hierarquia. 

Apesar de tratar da formação étnica brasileira procurando contemplar as etnias 

primárias a dar origem ao povo brasileiro, há uma nítida distinção tanto no que concerne à 

contribuição de cada um quanto ao que diz respeito ao nível de desenvolvimento em que cada 

um se encontrava quando suas interrelações se iniciaram com a colonização brasileira. 

Percebe-se nitidamente uma preponderância do elemento branco frente aos demais elementos 

que compunham a origem do Brasil colonial. 

 As fontes apontam para a existência de uma cultura primitiva entre os índios e os 

costumes ligados à tradição destes povos possuem adjetivações e julgamentos. A ausência de 

civilização percebida pelas fontes reflete uma grande ligação com o entendimento de ‘ser 

civilizado’ significa ter os costumes europeus. Por serem primitivos não tinham consciência 

de seu primitivismo. 

Todas as fontes anteriormente tratadas surgem para exemplificar as maneiras como as 

etnias e a formação étnica do Brasil podem ter sido abordadas em sala de aula, por meio dos 

livros didáticos adotados. Perceber a hierarquia existente nas diversas fontes analisadas 

corresponde também perceber como a sociedade compreendia a origem do povo brasileiro em 

seus conceitos e preconceitos. 

 

                                                 
66 A etnia brasileira que diz respeito aos índios encontra-se na unidade II, abordando o descobrimento; a etnia 
brasileira que aborda o branco está na unidade III, sobre o ciclo do pau-brasil e a etnia brasileira negra encontra-
se na unidade V, no ciclo do açúcar. 
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A PÁTRIA, A NAÇÃO E A SEGURANÇA NACIONAL NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

O Brasil quanto território uno existia apenas para Portugal, cuja concepção constava 

por ser apenas mais um dos seus domínios, não no sentido de ali conter de fato uma pátria. A 

concepção das capitanias hereditárias reflete a divisão territorial do Brasil, pois que eram 

separadas e doadas a donatários que, por sua vez, tinham obrigação e prestação de contas 

diretamente com a coroa. As relações políticas e comerciais eram principalmente com a 

metrópole, sendo dificultadas entre as capitanias por receio da coroa portuguesa da 

organização de rebeliões separatistas. 

No período colonial brasileiro, a palavra nação tinha a finalidade de designar os grupos 

étnicos de escravos no Brasil (Silva e Silva, 2006: 308), embora muitas vezes a definição de 

um grupo de escravos como sendo oriundos de um mesmo povo fosse errônea.  Partindo de 

uma perspectiva epistemológica, entende-se que o sentido do termo pátria encontrava-se mais 

ligado ao sentimento de civilização67 do que o sentido do termo nação. 

Ao serem abordados os termos pátria e nação nos livros didáticos das décadas de 1960 e 

1970, ambos possuem o apelo da segurança nacional, cujo conceito procura integrar o 

sentimento de unidade. A unidade nacional foi colocada nesses termos à existência de um 

passado comum, remetendo a uma longínqua agregação territorial e de todos os povos que 

compõem o país. Segundo Foucault (2007),  

 

A identidade das coisas, o fato de que possam assemelhar-se a outras e aproximar-
se delas, sem contudo se dissiparem, preservando sua singularidade, é o 
contrabalançar constante da simpatia e da antipatia que o garante. (p. 34)  
 

É possível perceber que, embora duas palavras tenham significados semelhantes, será a 

simpatia68 que irá torná-las idênticas. Os termos pátria e nação podem estabelecer uma relação 

de similitude, contudo, será a pátria que irá surgir com o sentido de provocar o surgimento de 

uma única nação, não o contrário, no discurso em questão. 

No entanto, ao se debruçar nos sentidos dessas palavras ao tempo do período colonial 

brasileiro, ver-se-á que suas similitudes não possuem uma ligação tão estreita. A pátria 

                                                 
67 Por civilização será adotada a perspectiva de Norbert Elias, cuja definição encontra-se estritamente 
relacionada aos povos europeus. Entendemos a importância dessa relação por elementos que serão esclarecidos 
mais adiante. 
68 Entende-se por simpatia uma das formas de similitude desenvolvidas por Foucault no livro As palavras e as 
coisas, ao tratar da construção dos saberes na cultura ocidental a partir do século XVI. Apesar de o termo estar 
relacionado às coisas, aqui se relaciona a palavras. 
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naquele momento encontrava uma relação maior em seu emprego com a definição do 

dicionário espanhol de 1726 cuja significação era a de “lugar, município ou terra onde se 

nascia” (APUD Erick Hobsbawm: 28), ou mesmo “qualquer região província ou distrito de 

qualquer domínio senhorial ou Estado” (Ibdem). Ainda segundo Hobsbawm, “o sentido 

moderno da palavra [nação] não é mais velho que o século XVIII considerando-se ou não o 

variável período que o precedeu” (2002: 13).  

Ao colocar as batalhas dos Guararapes como surgimento do sentimento patriótico e 

nacional percebe-se uma criação que remonta ao passado de algo que ainda não existia. 

Procura-se estabelecer uma identidade a partir de um momento quando essa identidade não 

estava clara, muito menos formada. 

Stuart Hall (2006), em sua obra A identidade cultural na pós-modernidade, aponta para 

o fato de que na modernidade “as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma 

das principais fontes de identidade cultural” (p. 47). Por período da modernidade o autor 

aponta para a relação do sujeito moderno a uma concepção identitária de sujeito sociológico. 

Na acepção do termo, o sujeito encontra-se inserido na sociedade, não sendo autônomo e 

auto-suficiente. Há uma relação necessária entre o ser e o mundo. Destarte, é possível a 

internalização dos significados e valores produzidos pela cultura, “costurando” o sujeito à 

estrutura. 

Segundo seu pensamento, para a modernidade, o ser humano era racionalizado, 

centrado nos discursos e práticas. A individualidade existe em todas as sociedades desde 

tempos remotos. A modernidade extraiu o conceito sagrado cuja identidade do indivíduo 

encontrava-se ligada à sociedade na qual ele estava inserido.  

Ao aproximar o indivíduo da sociedade na qual ele vive é possível realizar o exercício 

de identificação do sujeito se utilizou de conceitos por vezes antagônicos, de forma a 

assimilá-los. Os conceitos de nação e pátria, embora distintos, são nas décadas de 1960 e 

1970, por similitude, igualados. Dessa forma é que se encontra em livros didáticos e demais 

fontes pesquisadas tanto a nação quanto a pátria tendo, em contextos diferentes, o mesmo 

sentido. 

Em livros de Organização Social e Política Brasileira, bem como em livros didáticos 

de História e de Estudos dos Problemas Brasileiros encontram-se as seguintes definições para 

os termos nação e pátria: 

 

Nação é mais do que um povo, pois compreende uma sociedade de indivíduos que 
possuem as mesmas tradições e os mesmos ideais. Quer dizer que um povo nem 
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sempre forma uma nação. Para que a nação exista é preciso que os indivíduos que 
nela tomam parte se sintam ligados pelo que se chama de amizade cívica, isto é, 
respeitem as mesmas coisas e tenham o mesmo ideal. 69 

 

Mais adiante a fonte afirma que o Brasil transformou-se em nação a partir da criação 

do Estado brasileiro e isto “é o povo que estabelece para si uma determinada organização 

política”. Foi o Estado brasileiro quem provocou o surgimento da nação brasileira, formada 

por indígenas, europeus de várias nações e africanos. Superior a tudo isso se encontra a nação 

brasileira, “pela ação da amizade cívica e pela ação do Estado”. 

Em outra obra didática do período tem-se a seguinte definição para o conceito de 

patriotismo: 

 

Patriotismo é amor à Pátria e às suas tradições, com espírito de renúncia. Não é 
amor platônico, ou fraternal, ou filial, ou qualquer outro. É o amor total, na sua mais 
alta expressão ou significado. Amar com a capacidade de não desejar nada em troca. 
Quem ama nada pede e não julga. Ajuda e compreende. [...] Esse conceito deve estar 
bem vivo dentro do brasileiro. O homem cívico sente, age e pensa como um 
elemento solidário da comunidade nacional, honestamente predisposto a trabalhar 
pelo progresso material, moral e intelectual do Brasil. 

70  
 

Patriotismo, segundo a ideia da fonte, encontrava-se relacionado ao conceito de 

civismo. Amar a pátria possuía o sentido de amar os antepassados que nela viveram, além das 

demais pessoas que nela vivem e o solo onde ela se encontra. Mais adiante há a definição de 

nação: 

 

O elemento natural da sociedade, a sociabilidade, vai criando nele interesses comuns 
e despertando a vontade de preservar os valores que já conseguiu. Dessa forma, vai 
crescendo um sentimento de solidariedade e de defesa dos perigos comuns e uma 
vontade de melhorar a vida da comunidade. Assim, o homem vai-se prendendo cada 
vez mais aos que vivem com ele e, à medida que começa a raciocinar em termos de 
coletividade, surge a figura da Nação, unificada por língua, raça, terra comum, 
religião, cultura e ação das grandes personalidades. Entretanto, o vínculo mais forte 
e indispensável na formação de uma Nação é o vínculo espiritual de consciência 
nacional. 71  

 

                                                 
69 Trecho extraído do livro de Victor Mussumeci, Organização Social e Política Brasileira: elementos de 
educação social e cívica, utilizado no ensino de primeiro grau.  
70 Trecho extraído do livro do Ten. Cel. Prof. Enjolras José de Castro Camargo, Estudo de Problemas 
Brasileiros, que embora não tenha sido com a finalidade de ser didático, possui caráter educacional em sentido 
amplo. 
71 Ibdem. 
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A ideia de nação englobava elementos comuns a um determinado povo; no entanto, 

tanto a definição de pátria quanto o conceito de nação apontavam a solidariedade e o 

sentimento em preponderância aos demais. A nação, embora hovesse destaque para a 

importância do vínculo, aparecia como algo que se consistia a partir do nascimento. 

Nesse sentido, a nação seria aquilo que não se escolhe, algo inerente a todos os seres 

que nascem. No caso de pátria, o sentimento vem arraigado a uma vontade intrínseca de 

querer pertencer. O patriotismo encontrava-se mais atrelado ao desejo em fazer parte, em 

manter a unidade, do que o nacionalismo, mais ligado a um contexto. Nesse sentido, o 

conceito de pátria se sobrepõe ao conceito de nação por ligar o local de nascimento ao desejo 

de permanecer nele. 

O livro Estudos de Problemas Brasileiros, de Hilário Torloni (1973), disciplina 

obrigatória nas universidades nas décadas de 1960 e 1970, faz distinção entre nação e pátria, 

relacionando esta ao conceito de civismo. Ao definir nação, revela ser a interação permanente 

de três elementos: “o homem, a terra e as instituições”; ao tratar pátria, aponta como um 

“conceito sentimental-geográfico”.  

Segundo sua definição, pátria é uma ideia que nasce a partir das relações sentimentais 

que o indivíduo estabelece tanto com a paisagem física quanto humana. A partir disso são 

criados laços afetivos muito fortes,  

 

ao ponto de nos dispormos a defender êsse (sic) patrimônio físico e humano mesmo 
à custa de maiores sacrifícios, entregando-lhe até a própria vida. A todo êste (sic) 
imenso amor à Pátria é que chamamos patriotismo – virtude cívica, sentimento 
desinteressado que nos liga à nossa terra e à nossa gente, que nos impele a amar o 
país e o povo, a nos dedicarmos a êles (sic), a nos colocarmos a seu serviço. 
 

O patriotismo possui aqui a conotação de renúncia. É por defender o interesse maior, 

da pátria, que o indivíduo se anula para se colocar a seu serviço. Essa definição de patriotismo 

coaduna com o pensamento desenvolvido pelos militares e usado como justificativa para o 

golpe de 1964. Foi a partir desse pretenso desinteresse que os militares legitimaram suas 

ações e destituíram João Goulart da presidência. Era por meio desse patriotismo que o Estado 

pregava a segurança nacional e via na educação o seu mais importante instrumento. 

As batalhas dos Guararapes foram apresentadas como uma demonstração de apego à 

terra, principalmente por ter em um de seus enunciados a expulsão do invasor batavo. Mas 

também possuía em seu discurso o ideal de nação, ao promulgar a ideia da religião una e da 

união das três raças. Assim sendo, a similitude não se configura apenas em realizar a 
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indiferença entre os dois termos, mas também em colocá-los ambos no discurso das batalhas 

dos Guararapes. No entanto, ao colocar a pátria num patamar de maior importância cívica do 

que a nação convém estabelecer para o período estudado uma relação maior com aquela do 

que com esta. Por isso o título da pesquisa é “a pátria nasceu aqui”, não “a nação nasceu 

aqui”, principalmente porque, ao tratar a pátria como sendo mais importante, ressalta-se junto 

com ela todos os símbolos a ela atrelados. 

No contexto histórico apresentado, a pátria brasileira foi mostrada antecedendo a 

nação brasileira. O Brasil foi evidenciado na condição de pátria-nação, sendo unido tanto no 

sentido “sentimental geográfico” quanto no sentido “cultural-histórico”. Destarte, estabelecer 

conceitos de pátria e nação para o Brasil é importante para a pesquisa não apenas no sentido 

de identificá-los como distintos, mas principalmente no esforço em colocá-los como 

indistintos. 

No artigo 3º da lei que instituiu a disciplina de Moral e Cívica obrigatória em todo 

país, o sentido de pátria e de nação foram assim apresentados: 

 

b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos da 
nacionalidade; 
c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana; 
d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes vultos de 
sua história; 
g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas, com fundamento na 
moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando o bem comum. 
 

Entende-se que a nação estava aqui atrelada a uma cultura cujo interesse era torná-la 

única. A pátria já se apresentava em sua unidade, devendo ser cultuada e valorizada com 

objetivo de beneficiar a comunidade. Tanto a pátria quanto a nação possuíam para a educação 

moral e cívica o sentido de promover a unidade do país, pois que ambas não eram vistas como 

fruto de várias culturas, mas de apenas uma, a brasileira. 

O projeto Rondon nos Guararapes, que deu origem ao livro de mesmo título e ao 

Parque Histórico Nacional dos Guararapes, datados do ano de 1971, não fez distinção para o 

significado das palavras pátria e nação, colocando-as no mesmo grau de importância e 

datando o surgimento do sentimento de ambas do período da insurreição pernambucana. No 

livro há um capítulo intitulado Dois Marcos da Nacionalidade, sendo esses o Arraial Novo do 

Bom Jesus e a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. 

Apontar as batalhas dos Guararapes como local de surgimento da pátria e da 

nacionalidade possuía o sentido de assimilar as duas palavras, confundindo-as, o que nesse 
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caso confere um mesmo sentido: o de unidade territorial e cultural. Citado no livro História do 

Exército Brasileiro, o comandante general Mascarenhas de Morais, ao voltar da expedição 

enviada em 1945 à Europa, afirmou nos Montes Guararapes ter sido ali onde “se forjou e 

alicerçou para sempre a base da nação brasileira”. 

No mesmo capítulo, sobre a insurreição e restauração pernambucana, há um subtema 

intitulado Surge o ideal de Pátria no qual é assim explicado 

 

o ideal de restabelecimento da Pátria que aglutinava diversas gerações de brasileiros, 
brancos, pretos, índios, mulatos, caboclos e muitos portugueses que vieram para 
ficar. A maioria já considerava Pernambuco como pátria, com o mesmo significado 
do Brasil hoje. 
 

Há uma aproximação da palavra pátria empregada nas guerras de restauração com as 

décadas de 1960 e 1970. O texto procura não apenas unir brancos, pretos e índios como 

também afirmar seus antepassados como brasileiros e constatar portugueses que vieram para 

ficar, já identificados com a pátria. 

A educação nas décadas de 1960 e 1970, então, procura aproximar no caso brasileiro 

os sentidos da palavra pátria e nação, dando a conotação de terem ambas o mesmo sentimento 

unitário e indiviso. É encontrado em vários momentos das fontes analisadas que podem existir 

nações sem pátria e pátria com várias nações; mas, ao tratar do Brasil é perceptível o discurso 

de uma só pátria e uma só nação.  

 

A DISCIPLINA MORAL E CÍVICA E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NAS 

ESCOLAS 

 

No final da década de 1960 e início de 1970, a disciplina Moral e Cívica surgiu 

também como prática educativa e os Centros Cívicos nas escolas públicas e particulares 

partiram da premissa de ser a escola “o centro de interesses e de cultura que irá irradiar as 

lições de civismo e comportamento social compatíveis com a tradição histórica e religiosa do 

povo brasileiro”72.   

A escola foi um dos espaços onde o discurso da unidade territorial e cultural permeou 

o enunciado da pátria e, por conseguinte, do patriotismo. Valorar as tradições históricas e 

                                                 
72 Introdução da portaria nº 306, de 06 de março de 1972, que institui os Centros Cívicos em todos os 
estabelecimentos de sistema estadual de educação, obedecendo ao I Simpósio para Professores de Educação 
Moral e Cívica e sugerido pelo professor Álvaro Moitinho Neiva, membro da Comissão Nacional de Moral e 
Civismo. 
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religiosas do povo brasileiro, como identificado há pouco, possui estreita relação com os fatos 

e acontecimentos históricos de maneira não isenta. Tratar das tradições históricas e religiosas 

do Brasil com a criação de centros cívicos em todas as escolas e a elaboração do Código de 

Honra do Aluno73 tendo por um de seus objetivos “enaltecer a solidariedade e a fraternidade 

como características da evolução brasileira, avessa à discriminação, sob qualquer aspecto” é 

mais um esforço em se criar um discurso de unidade e igualdade. 

 À educação, esse discurso consegue promover uma ausência de críticas acerca de qual 

o preço pago pelos povos fundadores da civilização brasileira. A história e o enaltecimento 

aos “construtores da pátria” na educação prendem-se aos fatos e relatos, sem um 

questionamento mais aprofundado sobre quais os mecanismos que deram sustentação à 

sociedade na qual se está. 

 Uma educação voltada a esse tipo de visão da sociedade com base na transmissão de 

uma memória oficial, cuja prática evidencia-se o exercício do poder, tem por um de seus 

objetivos moldar o cidadão e a cidadã. Dessa forma ocorre o que Fonseca (2005: 154) chama 

de naturalização e ideologização da vida social e política. Ou seja, o indivíduo pertence à 

comunidade e deve seguir as regras nela existentes, sem maiores questionamentos. 

 Foi essa naturalização que fez com que algo jamais dito tenha sido incansavelmente 

repetido. Assim aconteceu com a afirmação e ideologização da inexistência de preconceitos 

de qualquer espécie no Brasil. Assim aconteceu na educação de que o Brasil foi formado pela 

união das três “raças”. Assim aconteceu com a noção de que a pátria deveria ser exaltada 

acima de qualquer outro interesse. 

 A crença em uma origem comum promoveu nas diversas instâncias da sociedade 

brasileira o enunciado que serviu como elemento significante para o sentimento patriótico 

brasileiro. Essa formação remeteu à insurreição pernambucana, corporificada principalmente 

nas batalhas dos Guararapes. O discurso patriótico encontrou enunciados em vários episódios 

da história da formação do Brasil; mas a pesquisa se aterá às batalhas por possuir o 

significado na educação como grade de especificação do elemento fundador o mito da união 

das três raças formadoras. 

 Pode-se perceber isso ao ler nos livros escolares adotados no período estudado termos 

como as ‘contribuições’74 de cada um dos povos formadores do Brasil. Nesse sentido, 

esquecem-se as diferenças peculiares que distinguem brancos, negros e índios, acentuando 

                                                 
73 Uma das medidas de execução dos Centros Cívicos consistia em elaborar, nos estabelecimentos de 1º e 2º 
graus, um Código de Honra do Aluno. 
74 Termo extraído do livro de Antônio José Borges Hermida, compêndio de História do Brasil.  
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suas “contribuições” e assim formando étnica e culturalmente o povo brasileiro. Entende-se 

assim que existe uma enunciação de que o Brasil possuiu aspectos de cada um dos povos, mas 

produziu sua própria etnia e cultura, identificada com cada uma dessas “contribuições” tendo 

uma estrutura e dinâmica próprias, não sendo igual a nenhuma delas em especial. 

O discurso de que as batalhas dos Guararapes servem como elemento integrador dos 

três povos que formaram o Brasil surgiu, talvez, como o apelo político em unir etnias de 

origens distintas.  

 A construção da identidade brasileira pautou-se, entre outros aspectos, na ausência de 

discriminação racial, sendo essa uma das mais fortes características dos brasileiros. Isso foi 

percebido em vários discursos dos anos 1960 e 1970. A produção da identidade pautada no 

sentimento de unidade se relacionou diretamente com as batalhas dos Guararapes, episódio 

que se identifica com a união das três raças. Ao aliar a exaltação ao patriotismo, o culto aos 

construtores da pátria e a fraternidade entre as pessoas, sem qualquer distinção, procurou-se 

criar uma teia de enunciados, cujo sentido maior foi a unidade da pátria brasileira e a criação 

de instrumentos educacionais que legitimassem o discurso. 

 

PRIMEIRAS IMPRESSÕES DA “PÁTRIA NASCEU AQUI” 

 

Os elementos contribuintes para a conclusão de um contexto histórico no qual o 

discurso será analisado são principalmente aqueles que fizeram do Brasil um país de uma só 

língua, uma só religião, uma só cultura. O português aparece como língua indiscutivelmente 

falada em todos os cantos do país; a religião cristã católica seguidora de Roma surge na 

condição de agregadora, quando não única e a cultura brasileira, um amálgama da junção das 

três “raças” formadoras. 

Com isso tem-se que, embora o sentido das palavras pátria e nação difiram em muito, 

o discurso educacional brasileiro das décadas de 1960 e 1970 procuraram não realizar essa 

distinção. Ao recriar esses conceitos em um momento da história quando esses ainda não 

eram plenamente identificados ou mesmo estabelecidos pelo conjunto da nação parece 

mostrar o esforço existente no período em se criar a identidade nacional tendo em vista 

antecedentes remotos. 

  A segurança nacional foi uma política amplamente utilizada pelo Estado brasileiro nas 

décadas de 1960 e 1970, sobretudo após 1964, com o objetivo de combater os inimigos 

internos e externos. Segundo Chauí (2006) configurou-se na ação repressiva do Estado na luta 
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de classes e junto com a ideia de integração nacional e desenvolvimento nacional eram 

transmitidas pela educação nas escolas.  

 A disciplina de Educação Moral e Cívica e sua correlata nas universidades, Estudos 

dos Problemas Brasileiros, tinham por um dos objetivos disseminar a ideia de segurança 

nacional, estimulando o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade humana75. 

Construir a identidade nacional do país com base na doutrina de segurança nacional era, em 

outro sentido, combater principalmente tudo o que viesse a ser entendido como desagregador. 

 A criação de centros cívicos em todas as escolas públicas e particulares do estado de 

Pernambuco76, tendo como uma de suas medidas de execução “promover atividades de cunho 

cívico e cultural que concorram para exaltar o patriotismo, o culto aos construtores da Pátria 

em qualquer dos seus aspectos” fortaleceu o sentido de união entre os povos no Brasil. A 

ligação do termo civilização com esses princípios estava bastante presente na educação desse 

período.   

 Assim, a educação escolar brasileira nas décadas de 1960 e 1970 recorreu a elementos 

integradores. Seguindo o livro didático de Natanael Sarmento, Organização Social e Política 

do Brasil, o Conselho de Segurança Nacional, órgão responsável por estabelecer a política de 

segurança nacional, tinha por finalidade defender os objetivos nacionais permanentes. A 

democracia representativa, a integração nacional, a soberania, a paz social e a prosperidade 

nacional eram, assim, os principais objetivos a serem mantidos pelo Conselho. 

 As forças armadas, nesse contexto, cumpriram o papel de executar a política de 

segurança nacional. A defesa da pátria, uma das obrigações das forças armadas, estava 

intimamente ligada ao ideal de segurança nacional, pois visava a manutenção da unidade e da 

ordem dentro do estado brasileiro. A educação era o esteio principal na propagação e 

penetração na sociedade os anseios de manter a unidade brasileira por meio da segurança 

nacional. 

 Por meio do discurso de um ideal de segurança nacional a educação passou a ser 

prioridade como forma de se garantir os objetivos criados pelo Conselho de Segurança 

Nacional. De acordo com o Tenente Coronel Edmilson Maranhão Ferreira, é “através da 

educação [que] o homem consegue alcançar um desejado padrão físico, intelectual e espiritual 

                                                 
75 Uma das finalidades da instituição da disciplina de Educação Moral e Cívica, citada na alínea c, artigo 3º do 
decreto nº 68065/71. 
76 Segundo documento expedido pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e Primário de 
Pernambuco, que enviou ao Colégio de São José a Portaria nº 306, do dia 06 de março de 1972. 



 60 

e obter um ajustamento social, de modo a poder integrar-se no processo coletivo do 

desenvolvimento nacional” 77. 

 Seguiu o preceito de que a educação promove o desenvolvimento econômico e social, 

auxiliando assim para o crescimento de toda a sociedade. Dessa forma, o poder que foi dado à 

educação constituiu-se não somente da autoridade existente por meio da disciplina, como 

também servia para resultar ao indivíduo desenvolvimento social e econômico. 

Neste capítulo foram analisados o contexto histórico político e educacional para o 

aparecimento do discurso de surgimento da pátria a partir das batalhas dos Guararapes e seus 

enunciados nos livros didáticos. Como as palavras nação e pátria procuraram ser 

assemelhadas e sobrepostas na construção da identidade nacional e o esforço das instituições 

em estabelecer, por meio do poder, o discurso da unidade nacional brasileira e a necessidade 

do ideal de segurança nacional.  

Compreender os enunciados sobre a união das três raças, o ideal de nação e de 

elementos culturais comuns a todo o país, como língua e religião, são de fundamental 

importância para explicar a construção do discurso de surgimento da pátria a partir das 

batalhas dos Guararapes. No próximo capítulo será visto como a educação fez o discurso do 

surgimento da pátria-nação circular na sociedade desse período e quais os componentes 

teóricos servirão de suporte para o seu entendimento. 

                                                 
77 Artigo apresentado no Jornal do Commércio de 18 de abril de 1971. 
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A EDUCAÇÃO E O DISCURSO DA PÁTRIA: UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA 

FOUCAULTIANA 

 

No capítulo anterior foi feita uma contextualização histórica que permeou a produção 

do discurso acerca do surgimento da pátria com as batalhas dos Guararapes. O momento 

histórico dos anos 1960 e 1970 procuraram encontrar um sentido para a formação da 

nacionalidade brasileira, vista como necessária não só pelo governo, mas por outros membros 

da sociedade. A escola passou a ser tida como elemento de construção importante para o 

desenvolvimento do sentimento nacional e mecanismos educacionais dentro e fora da escola 

começaram a ser utilizados. 

Este capítulo tem por objetivo compreender, à luz da teoria foucaultiana, o discurso de 

surgimento da pátria por meio das batalhas dos Guararapes na educação brasileira. As 

categorias saber, poder e verdade serão analisadas com relação à maneira como o discurso foi 

abordado na educação e da necessidade de uma construção identitária. Ao final procura se 

perceber quais os mecanismos adotados pela educação para se estabelecer esse discurso. 

A educação e o discurso, no sentido de construção de identidade de um povo, 

encontram-se indistintos. Aqui, o discurso da identidade está apontado a partir das batalhas 

dos Guararapes. Longe de ser uma afirmação pletórica, a assertiva é colocada na condição de 

positividade.  

O poder e a verdade em Foucault são categorias relativas. Tanto um quanto outro se 

constitui por meio da relação entre grupos e nas condições de autoridade que podem ser 

exercidas de um grupo sobre outro. O elemento cuja legitimidade será conferida a conceder o 

poder de autoridade é a instituição, o que representa não o poder de uma determinada pessoa, 

mas o poder existente de onde ela advém.  

No pensamento foucaultinano, a educação parte da ausência de um “sujeito desde 

sempre aí”1 para um sujeito que surge a partir da subjetivação do ser humano. Portanto, 

partindo da perspectiva de Foucault, o questionamento parte do surgimento do sujeito, não 

como algo existente desde sempre, mas como ser que se forma dentro de um contexto 

histórico. 

O conceito de ciências humanas em Foucault (2007) consiste em ver o homem não 

como um ser que apenas pertence à natureza, mas em observar a sua positividade e sua busca 

pelo significado da vida. Ou seja 

                                                 
1 Expressão-síntese criada por Alfredo Veiga-Neto no livro Foucault e a educação para descaracterizar o 
pensamento iluminista de que o sujeito é “uma entidade preexistente ao mundo social” (2007: 107). 
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poder-se-á falar de ciência humana desde que se busque definir a maneira como os 
indivíduos ou os grupos indivíduos ou grupos se representam as palavras, utilizam 
sua forma e seu sentido, compõem discursos reais, mostram e escondem neles o que 
pensam, dizem, talvez à sua revelia, mais ou menos do que pretendem, deixam 
desses pensamentos, em todo caso, uma massa de traços verbais que é preciso 
decifrar e restituir, tanto quanto possível, à sua vivacidade representativa. (p. 488) 
 

Assim entendido, deve-se perguntar às camadas que o envolvem como esse sujeito é 

formado, e não remeter ao sujeito. As camadas são os espaços formadores desse sujeito. E a 

elas cabe a sua constituição, utilizando-se de saberes e práticas discursivas e não discursivas; 

é, pois, partindo dos discursos que se chega à constituição do sujeito. É a análise do discurso 

acerca do nascimento da pátria brasileira nessas várias camadas que compõem o sujeito o 

objetivo maior do referido trabalho. 

Acredita-se, assim como Foucault, que os sistemas de educação constituem um 

importante espaço na construção do ser em humano. Dessa forma, também se configuram 

para o exercício do poder e por meio deles estabelecer os saberes a serem apreendidos pela 

sociedade, delimitando papéis e discursos representados, por fim, os saberes produzidos. 

Desde a Grécia antiga os assuntos ensinados seguem, na cultura ocidental, a restrição imposta 

por aqueles que detêm o poder (Foucault, 2008); na escola das décadas de 1960 e 1970 isso 

não era diferente.  

Thomas S. Popkewitz (2000) afirma que a relação entre a administração social e 

liberdade compreende uma dada concepção determinada da história, da cultura e da sociedade 

e que isso faz o indivíduo agir com certo censo de responsabilidade e aparente autonomia. 

Inserindo esse pensamento no contexto histórico abordado faz-se referência aos 

diversos mecanismos utilizados pelo governo brasileiro para “transformar” esse indivíduo e 

torná-lo responsável e autônomo promovendo uma ligação entre sua identidade e a identidade 

do país. As disciplinas de moral e cívica e estudo dos problemas brasileiros, bem como a 

criação de centros cívicos em todas as escolas públicas e particulares2 responderam ao 

apontado pelo autor como algo historicamente instituído e aceito cultural e socialmente. 

Ainda de acordo com Popkewitz, as ciências educativas em seu pensamento servem 

para consagrar as representações culturais, que são historicamente fabricadas para produzir 

uma nacionalidade. Para ele, as disputas sobre as imagens nacionais ocorrem principalmente 

nesse campo. 

                                                 
2 Os Centros Cívicos em todo o estado de Pernambuco foram estabelecidos a partir da Secretaria de Educação e 
Cultura por meio da portaria nº 306, de 06 de março de 1972. A mesma visa cumprir o Decreto Presidencial nº 
68.065, de 14 de janeiro de 1971, que regulamenta a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina 
obrigatória em todo país. 
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No entanto, não se encontra apenas na escola o poder de produzir um discurso e com 

ele formar a identidade nacional. O enunciado a partir do qual se produz o discurso encontra-

se na própria sociedade, encarregada não só de produzir o discurso, mas de mantê-lo como 

vontade de verdade. O que irá dar aparição a determinado discurso serão as superfícies de 

emergência dentro e fora das instâncias de delimitação3 num determinado período histórico. 

A verdade situa-se na mesma linha de pensamento, não como verdade, no sentido de 

afirmação última e indiscutível, mas principalmente como vontade de verdade4. Isto encontra 

suporte em um processo de exclusão; o fator aqui abordado configura-se no sentido de 

legitimar os enunciados elaborados mais pela superfície de emergência dos mesmos do que 

na importância pessoal dos enunciadores. 

Por vontade de verdade no estudo não será entendido ao que Foucault atribuiu à 

modernidade como algo ligado ao uso da razão ou ao conhecimento técnico simples, 

verificável e útil. A vontade de verdade é colocada aqui na condição de mais um elemento a 

corroborar a ideia do discurso da batalhas dos Guararapes como grade de especificação para o 

surgimento da pátria brasileira advém também nessa perspectiva.  

A vontade de verdade em se estabelecer o discurso das batalhas dos Guararapes local 

de nascimento do sentimento patriótico não irá decorrer apenas por meio da constatação de 

documentos da época das batalhas, mas, sobretudo, pelo constante comentário5 nas décadas 

de 1960 e 1970 acerca do episódio ocorrido. 

O comentário do surgimento da pátria nas batalhas dos Guararapes é aqui observado 

no painel de Francisco Brennand, nos livros didáticos elaborados no período, nos livros 

escritos com a finalidade de mostrar os feitos das batalhas, no Projeto Rondon nos Guararapes 

e no filme gravado na década de 1970. 

É possível exemplificar o comentário no painel da Rua das Flores relacionando-o ao 

texto de Pedro Calmon, em seu livro História do Brasil, no qual retrata a formação brasileira. 

Em um dos trechos sobre as batalhas dos Guararapes aponta para a marcha dos flamengos6 

ostentar 61 bandeiras. Na obra de referência ao início da escavação arqueológica vê-se a 

imagem de várias bandeiras holandesas. 

 
                                                 
3 Aqui colocado no sentido de instituições regulamentadas e legitimadas pela sociedade. No presente estudo, as 
instâncias de delimitação consideradas de dentro são aqui relacionadas à educação formal e as de fora, as ligadas 
à educação informal. 
4 Termo utilizado por Foucault em A ordem do discurso. 
5 Apoiamo-nos na afirmação de Foucault, em sua obra As palavras e as coisas, quando ele aponta para o fato de 
desde a idade clássica o comentário servir para sacramentar a linguagem que procura representar e significar a 
verdade, no caso, o discurso de surgimento da pátria. 
6 Como eram também conhecidos os holandeses. 
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A figura mostra o principal símbolo da nacionalidade de um país com seu mastro 

quebrado e a bandeira em frangalhos. Na educação escolar dos anos 1960 e 1970, 

principalmente após a instituição da disciplina obrigatória de moral e cívica, a bandeira era 

tida como a imagem viva da pátria. Ao ser apresentada no mural de Francisco Brennand a 

bandeira holandesa rasgada e deixada para trás entende-se um sinal de fraqueza do país. 

 

DAS CATEGORIAS: O SABER, O PODER E A VERDADE 

 

São, portanto, nessas três categorias (o saber, o poder e a verdade) que a pesquisa irá 

se preocupar em entender por meio do objeto estudado. O saber consistirá em toda a 

amálgama de relações estabelecida entre as diversas fontes nas quais será encontrado o 

discurso em questão. A instituição de onde emana o poder na produção/reprodução do 

discurso das batalhas dos Guararapes como local de surgimento da pátria é a educação. Sua 

vontade de verdade consistirá em evocar a insurreição pernambucana, existente no seio da 

sociedade, à importância de berço da pátria brasileira. 

Na ótica de Foucault, houve um tempo no qual o discurso encontrava-se relacionado 

ao exercício do poder. A partir de um determinado momento o discurso passou a relacionar o 

poder pelo qual se quer apoderar à vontade de saber, passando a verdade um conhecimento a 

ser verificado e útil. Assim, a verdade posta em nossa sociedade seria uma verdade 

indiscutível, desde que fundamentada em bases sólidas aceitas pela própria sociedade. O 

discurso estaria, então, relacionado a “coisas ditas uma vez e que se conservam, porque nelas 

se imagina haver algo como um segredo ou uma riqueza” (FOUCAULT, 2008: 22).   

                                                 
7 Detalhe da imagem da bandeira holandesa em frangalhos e fuga dos holandeses, localizado na quinta parte do 
mural, elaborado por Francisco Brennand. 
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As batalhas dos Guararapes encontram-se nesse contexto, como uma vontade de 

verdade que se toma por verdade ao serem constatados fatos e elementos confirmadores dessa 

enunciação. Por meio de uma afirmação colocada no período das batalhas8 a vontade de 

verdade apareceu como verdade nos discursos posteriores ao século XVII, principalmente no 

período estudado. E a partir dessa vontade de verdade e do poder existentes na educação que 

se constituiu o discurso, reverberado na educação em forma de saber. 

É nessa premissa que vemos o discurso. E ele “nada mais é do que a reverberação de 

uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos” (FOUCAULT, 2008: 49); destarte, a 

educação na condição de instituição é reconhecida como um dos espaços onde a vontade de 

verdade, o poder e o discurso encontram o ambiente ideal para fincar suas bases. A construção 

da identidade nacional constitui um corpus no qual a educação serve de instrumento.  

Sendo o indivíduo formado a partir da concepção de sujeito existente em determinado 

contexto histórico e entendendo a educação em sentido amplo, anteriormente descrito, temos 

a produção da pátria como discurso. E os mais diversos espaços constituintes do sujeito como 

superfícies de emergência para a criação do comentário, entendido em Foucault (2008) como 

 

o de dizer enfim o que estava articulado silenciosamente no texto primeiro. Deve, 
conforme um paradoxo que se desloca sempre, mas ao qual não se escapa nunca, 
dizer pela primeira vez aquilo que, entretanto, já havia sido dito e repetir 
incansavelmente aquilo que, no entanto, não havia jamais sido dito. (p. 25. grifos 
do autor) 
 

A afirmação pela primeira vez dita e a repetição incansável do que jamais havia sido 

dito é relacionada em nosso estudo à construção da identidade nacional brasileira. Foucault 

(2007) afirma que 

 

os códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem sua linguagem, seus 
esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, seus valores, a hierarquia de suas 
práticas – fixam, logo de entrada, para cada homem, as ordens empíricas com as 
quais terá de lidar e nas quais se há de encontrar. (p. XVI) 
 

 Nesse sentido é colocada a formação da identidade nacional e afirma-se que um dos 

campos de atuação desses “códigos fundamentais de uma cultura” é a educação. É desse 

ponto de vista que se observa a existência do poder e na escola é possível identificar sua 

                                                 
8 A afirmação citada diz respeito ao abaixo assinado escrito pelos insurretos ao rei de Portugal, em que constava 
a frase: “em restauração de nossa pátria”. A partir dela, acredita-se, o comentário acerca do nascimento da pátria 
foi colocado nos períodos posteriores. 
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presença tanto em livros didáticos quanto na instauração da educação moral e cívica “como 

disciplina obrigatória e como prática educativa”9. O Estado considerava a educação desde 

aquele momento como o espaço para a manifestação e repetição do discurso da formação de 

identidade. O documento que estabeleceu a educação moral e cívica na condição de disciplina 

obrigatória atestava esse reconhecimento; de acordo com o artigo 2º do decreto nº 68065, de 

14 de janeiro de 1971 

 

É instituída em todos os sistemas de ensino, em caráter obrigatório, como disciplina 
e, também, como prática educativa, a Educação Moral e Cívica, visando à formação 
do caráter do brasileiro e ao seu preparo para o perfeito exercício da cidadania 
democrática, com o fortalecimento dos valôres (sic) morais da nacionalidade. 
 

 Um dos objetivos das instituições educacionais, segundo o documento, era o de 

preparar os alunos para o exercício da cidadania, compreendida aqui em estreita relação com a 

ideia de nacionalidade. O sentido das “tradições nacionais” estava ligado ao “fortalecimento 

da unidade nacional”10, ao “culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos 

grandes vultos de sua história”11 e “ao preparo do cidadão para o exercício das atividades 

cívicas, com fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando o bem 

comum”12. Destarte, várias manifestações cívicas do período tiveram a participação das 

escolas, com o chamamento de instituições ligadas ao poder, como o Sindicato dos Diretores 

de Estabelecimentos Particulares de Ensino que convocou as escolas particulares a 

participarem da cerimônia de inauguração do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, após 

reunião entre o presidente da entidade, Sr. José Gomes Santiago e o então secretário de 

Educação e Cultura, cel. Costa Cavalcanti13. 

 Por fim, teorizar a partir de Foucault as categorias saber, poder e verdade, significa 

realizar a distinção e ao mesmo tempo a relação intrínseca existente entre elas. O poder aqui 

instituído será a educação, ponto de partida para a compreensão de um discurso que se 

acredita ser educacional. A verdade será colocada como uma vontade de verdade surgida a 

partir do poder existente na educação em estabelecer “verdades”. A afirmação do surgimento 

da pátria a partir das batalhas dos Guararapes virá no contexto de toda essa situação.  

                                                 
9 Como consta no decreto presidencial nº 68065, de 14 de janeiro de 1971. 
10 Alínea c do artigo 3º. 
11 Alínea d do mesmo artigo. 
12 Alínea g do mesmo artigo. 
13 Jornal do Commercio. Rêde de Ensino une-se a solenidades cívicas. Recife. 18 de abril de 1971. 
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 O anseio por se criar uma identidade genuinamente brasileira, de origem remota e que 

abranja os principais povos formadores do Brasil é a vontade de verdade cuja concretude será 

a criação desse discurso. Não pretende afirmar que a educação exerce um poder positivo ou 

negativo no seio da sociedade ou quais os efeitos diretos ou indiretos decorrentes do exercício 

desse poder. Mas a partir dos documentos analisados é possível colocar a educação em suas 

várias instâncias como importante instrumento de exercício do poder e construtor de 

“verdades” a partir dos saberes que ela mesma credita como verdade. 

 O mural na Rua das Flores surge na condição de um desses efeitos da construção de 

uma vontade de verdade que se toma por verdade e atinge a sociedade por meio do saber 

transmitido por ele. As afirmações proferidas por personagens registrados ao longo do 

trabalho atestam essa vontade de verdade tomada por verdade. Os livros didáticos, as 

manifestações cívicas, os decretos e leis sobre a educação escolar, o Parque Histórico 

Nacional dos Guararapes, o filme A batalha dos Guararapes todos esses elementos 

constituem-se uma genealogia que vai dar conta, na educação, de constituição de um discurso 

sobre o nascimento da nacionalidade. 

 

O EXERCÍCIO DO PODER NA EDUCAÇÃO 

 

A educação é uma das instituições de onde o poder emana, o que, de acordo com 

Foucault (2008) significa ser um dos lugares para a produção de discurso. Uma produção 

“controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que 

têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade” (Foucault, 2008: 09). Isso decorre do importante 

papel que a educação passou a ter nas sociedades modernas, principalmente pelo respaldo 

dado às mesmas. 

O poder na educação não está diretamente relacionado ao saber, mas principalmente à 

vontade de verdade que é tomada por verdade e se configura na legitimação de práticas. A 

afirmação de uma verdade na educação, nesse caso, encontra-se ligada ao poder garantido 

pela instituição. 

A escola mais uma vez aqui não se configura como único espaço concebido para a 

produção de discursos, mas principalmente na condição de espaço onde os discursos 

existentes na sociedade se estabelecem de maneira sistemática e com uma dada finalidade. No 

decreto presidencial de 1971, a escola figura na preservação das “tradições nacionais” para 

fortalecer a unidade nacional.  
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As batalhas dos Guararapes surgem no bojo dos discursos na condição de enunciado 

preponderante na manutenção dessa unidade. Ou, como descrito pelo Ten. Cel. Edmilson 

Maranhão Ferreira no Jornal do Commercio do período ora estudado, intitulado Educação e 

Segurança Nacional 

 

A nova concepção governamental e privada sôbre (sic) a educação, os resultados já 
alcançados nos últimos anos, bem como as previsões da chamada “Revolução da 
Educação”, contidas nas metas e bases para a ação de govêrno (sic), tudo 
consubstancia um clima de sadio e patriótico otimismo. 
Finalmente diremos que a única opção que nos resta, nesta ambiência difícil do 
mundo de hoje, egoísta, dividido e traumatizado é a da participação positiva 
independente e idealista: do otimismo; da crença; da união e da arregimentação de 
todos os valores nacionais, para levar o Brasil ao grande salto de desenvolvimento, 
que já inicia e precisa continuar. 
A educação será a fôrça (sic) propulsora. Os senhores dirigentes e responsáveis pelo 
processo educacional constituem indiscutivelmente a base transcedental dessa fôrça 
(sic). 14 
 

 A fonte citada deu ênfase à educação como um dos pilares nessa “participação 

positiva”. Uma das maneiras, de acordo com o texto, de manter a unidade nacional e o 

sentimento patriótico encontra-se na presença da educação e no exercício do poder existente 

nela. As batalhas dos Guararapes são o berço desse sentimento unitário e tema para a 

inauguração do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, cujo resultado ocorreu a partir da 

elaboração e execução do Projeto Rondon nos Guararapes.  

O mesmo foi um projeto educacional que visava integrar estudantes de todo o Brasil 

com o objetivo, segundo o coordenador regional do Nordeste do Projeto Rondon, Estanislau 

de Oliveira, na introdução do livro Projeto Rondon nos Guararapes, de resgatar a memória 

dos Guararapes e mostrar como influenciaram esses aspectos na formação de nosso espírito de 

nacionalidade e em nossa formação como nação e como povo. Ainda de acordo com suas 

palavras o projeto serviu para “levar o universitário brasileiro a estudar os acontecimentos 

mais significativos de nossa História”.  

Segundo o General de Exército João Bina Machado, comandante do IV exército e 

presidente da comissão de construção do Parque Histórico Nacional dos Guararapes: “A 

questão principal a solucionar, era a de canalizar a agressividade natural e válida da 

juventude, no sentido de uma participação mais realista na construção do Brasil Grande com 

que todos sonhamos e que à juventude pertencerá.”15 

                                                 
14 Jornal do Commercio. Educação e Segurança Nacional, CAD. II, p. 14. Recife. 18 de abril de 1971. 
15 Trecho extraído do livro Projeto Rondon nos Guararapes. 
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 No período histórico quando o Projeto foi executado observava-se especial atenção a 

essa “agressividade”, principalmente pelo apelo explícito à ideia de segurança nacional. Como 

reflexo dessa preocupação surgiram nesse momento várias ações articuladas com vistas à 

manutenção “da ordem e dos bons costumes”. A Operação Guararapes veio para integrar 

estudantes de todas as partes do país, mas também realizar a integração entre jovens 

universitários e as forças armadas, em especial o exército. 

Integraram-se ao Projeto estudantes universitários das mais diversas áreas: História, 

Biblioteconomia, Botânica, Sociologia, Arquitetura, Belas Artes, Serviço Social e 

Arqueologia. Além do levantamento bibliográfico para a elaboração de relatório justificando a 

contribuição do episódio histórico para a formação da nacionalidade e da unidade territorial e 

religiosa do Brasil, o Projeto visava restaurar todo o espaço físico de modo a deixá-lo igual ao 

período quando ocorreram as batalhas. Para isso, foi necessário um estudo botânico e social, 

visto que a área já havia sofrido de 1648, ano da primeira batalha, até 1970 várias 

transformações, inclusive pela existência de moradores no local. 

 Constituía objeto de conclusão da pesquisa, justificar a contribuição do episódio na 

formação da nacionalidade, na manutenção da unidade territorial do Brasil, na manutenção da 

unidade espiritual do Brasil, na formação do espírito de força armada brasileira, na projeção 

da insurreição pernambucana, no destaque aos mais importantes personagens ligados à 

Restauração de Pernambuco e na contribuição do movimento insurrecional dos estados atuais 

da Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão16. 

O Projeto Rondon nos Guararapes, bem como a participação de estudantes nas 

manifestações cívicas referentes às batalhas demonstram o poder instituído sendo utilizado na 

corroboração dos discursos criados e mantidos no seio da sociedade. 

 O Projeto Rondon nos Guararapes se configurou como um dos instrumentos utilizado 

pelo poder na instituição do discurso acerca da nacionalidade, mas não é o único. A lei 68.065 

de janeiro de 1971, que regulamentou o ensino da Educação Moral e Cívica, serviu de 

embasamento à criação, em âmbito estadual, de Centros Cívicos em todos os 

estabelecimentos de ensino público e privado. A portaria 306 de março de 1972 estabeleceu 

os Centros Cívicos nas escolas de Pernambuco de acordo com as diretrizes para os Centros 

Cívicos elaboradas pela Comissão Nacional de Moral e Civismo. Uma das finalidades dos 

Centros era a de “programar e realizar solenidades cívicas e outras, inclusive em grandes 

                                                 
16 Questões citadas como de interesse do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, a serem respondidas pelos 
estudantes e publicadas no livro. 
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datas nacionais, estaduais e municipais, dando-lhe o maior realce”, além de “promover 

atividades de cunho cívico e cultural que concorram para exaltar o patriotismo, o culto aos 

construtores da Pátria em qualquer dos seus aspectos e as tradições espirituais brasileiras”17.  

 O poder instituído estabeleceu, assim, os saberes a serem produzidos e reproduzidos 

na educação o que no estudo apresentado significa apontar aspectos relevantes na exploração 

do sentimento nacional.  

Nas relações de poder aqui instituídas pela educação é possível perceber que o saber 

consiste na elaboração de um discurso com vistas à formação da identidade nacional forjada 

no sentimento de unidade existente nas batalhas dos Guararapes. Um povo constrói a nação 

segundo preceitos não apenas políticos e territoriais, mas principalmente a partir de algo que 

lhe dê sentido, participando dessa ideia “tal como representada em sua cultura nacional” 

(Hall, 2006: 49).  

 No período compreendido entre as décadas de 1960 e 1970 o Brasil apresentou 

mudanças de caráter político que foram refletidas em todos os aspectos da sociedade 

brasileira. A renúncia do presidente Jânio Quadros aumentou ainda mais as discussões 

existentes antes da sua posse sobre o sentido da nacionalidade. Aníbal Fernandes, colunista do 

Diário de Pernambuco, expôs claramente no jornal do dia 19 de novembro de 1960, assim 

como Miguel Reale, em matéria publicada no mesmo jornal, do dia 26 de novembro de 1960, 

escreveu artigo intitulado Nacionalismo e “entreguismo”, afirmando a capacidade que o país 

tem de criar um “caminho próprio”. 

A construção desse “caminho próprio” perpassou pela afirmação de discursos 

nacionalistas e que fossem contrários a efervescências “entreguistas” levantadas pelos 

movimentos considerados contrários à “ordem” vigente. Uma das maneiras de afirmar esse 

“caminho próprio” foi apontando para a inexistência de preconceitos de qualquer tipo no 

Brasil. Assim, seguindo o inverso de países desenvolvidos, no entanto discriminadores, como 

no caso dos Estados Unidos, referência para o Brasil em vários aspectos, exalta-se o elemento 

que diferencia e, em certa medida, destaca o país. 

 A comparação entre o desenvolvimento da sociedade brasileira e americana era 

comum nessa época. Os Estados Unidos da América constituíam um referencial político no 

qual o Brasil se espelhava. Ao realizar considerações quanto ao patamar onde o país estava, 

imediatamente se fazia menção aos Estados Unidos. No entanto, ao tratar dos preconceitos 

                                                 
17 Disposto entre as Medidas de Execução da portaria nº 306, de 06 de março de 1972. 
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existentes nos Estados Unidos, exaltava-se o fato de o Brasil ser “destituído” desses tipos de 

problemas. 

 

A CIVILIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DA IDENTIDADE NO BRASIL: RELAÇÕES E 

DISSONÂNCIAS 

 

Afirmou-se que pela primeira vez na história do nosso país as três “raças”18 formadoras 

do nosso povo uniram-se voluntariamente com um objetivo em comum, a expulsão do invasor 

holandês. Isto queria dizer que, “civilizadamente”19, povos de origens diversas e por vezes 

conflitantes organizaram-se com o ideal de defender a “pátria” brasileira.  

Essa ‘civilidade’ se manifestou em outros momentos da história. Em 1978, em um dos 

momentos da festividade anual, houve a apresentação de danças regionais, um minueto e um 

batuque negro, “simbolizando as festas nos salões e senzalas”20. A despeito de todas as 

perseguições existentes nesse período aos cultos de matriz africana, as comemorações das 

batalhas dos Guararapes abriam espaço para as manifestações culturais de todos os povos que 

compunham a nação brasileira. 

Em relação ao início do período estudado, o jornal Diário de Pernambuco, de circulação 

regional, traz o pronunciamento do então presidente da república, Jânio Quadros, apontando a 

ausência de preconceitos no Brasil, além da “índole pacífica, com uma irresistível vocação 

para as liberdades democráticas”21. Dessa forma o discurso da unidade territorial e a harmonia 

interracial entre os povos que compunham o país não apenas figurou como algo a ser 

observado em momento específico da história, mas sempre foi um dos elementos da 

‘civilidade’ brasileira e de seu destino ‘civilizador’. 

Evaldo Cabral de Mello (2008) aborda os vários aspectos que as batalhas dos 

Guararapes tiveram na formação dos discursos na história do nativismo. Para alguns grupos, 

as comemorações das batalhas possuíam a gesta de estratos privilegiados, para outros, era 

celebrada com cores de maravilhoso e sobrenatural. 

Vê-se assim, desde o início, os diversos significados inerentes às guerras da insurreição. 

No século XX, o ideal de ‘civilidade’ brasileiro perpassava pela criação de uma nacionalidade 

cujo privilégio era o de não possuir certos ‘vícios’ e problemas existentes em outros países. 

                                                 
18 O branco português, o negro e o índio. 
19 Neste contexto, o termo encontra-se ligado ao que Elias afirma como o controle das emoções, colocado aqui 
na condição de que brancos, negros e índios, em constantes conflitos no período das batalhas, uniram-se em prol 
de um objetivo comum, a expulsão dos holandeses. 
20 Jornal do Commercio. Batalha é comemorada amanhã nos Guararapes. Recife. 18 de abril de 1978. 
21 Diário de Pernambuco. A nova... Recife. 20 de agosto de 1961. 
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Um deles constituía-se em beneficiar a democracia brasileira por meio da democracia racial. 

Inúmeros conceitos foram elaborados e disseminados na sociedade e o discurso passou a 

representar a vontade de verdade de que não havia preconceitos no Brasil.  

Marilena Chauí (2006) afirma a existência no final do século XIX e no decorrer do 

século XX de duas ideologias. A primeira, denominada de “caráter nacional”, é produzida a 

partir de uma harmonia pletórica e totalizante das “três raças formadoras” do Brasil. A 

segunda, denominada “identidade nacional”, ergue-se a partir das diferenças sociais e étnicas 

existentes no seio da própria sociedade brasileira. Tanto uma quanto outra evocaram a uma 

sociedade promovida a partir de algo totalizante. 

Nessas perspectivas encontra-se o Estado como principal articulador de quaisquer 

ideologias. Segundo Chauí (2006) não é possível identificar a presença substancial e 

ideológica nem da classe burguesa, nem da classe trabalhadora e com uma classe média que 

não consegue se definir. Chauí (Ibdem) coloca que o Estado foi, no final, o único sujeito desse 

período a estabelecer uma política e a ser de fato um agente histórico. 

O período estudado das décadas de 1960 e 1970 foi caracterizado pela ideia de 

“identidade nacional”. Apelou-se principalmente para a “consciência nacional”, que por sua 

vez traz em si um elemento comparativo com outros povos, “igualando” todos os brasileiros à 

condição de “subdesenvolvidos”. 

Dessa forma, os preconceitos existentes no Brasil foram colocados como sendo muito 

mais em decorrência das diferenças sociais do que propriamente étnicas. Segundo essa 

premissa, uma pessoa seria muito mais discriminada pela sua condição social do que pela cor 

de sua pele.  

 Assim, o conceito de “democracia racial” existente no Brasil ganhou espaço cada vez 

maior, corroborando a “consciência nacional” em detrimento de um possível apartheid racial 

ou de disputas entre classes sociais. A educação procurou reproduzir esse pensamento nos 

livros didáticos, ao mostrar na matéria de Organização Social e Política do Brasil (OSPB) que 

a mobilidade social era uma realidade, desconsiderando o histórico de diferenças decorrentes 

da escravidão e dos processos posteriores ao seu fim. 

 O livro de Victor Mussumeci, publicado pela Editora do Brasil S.A para ser utilizado no 

ensino ginasial de primeiro grau22, ao classificar os grupos sociais afirma que o pertencimento 

à família, à nação e ao Estado constituía-se na condição de classe “natural”. O indivíduo ao 

                                                 
22 O ensino ginasial de primeiro grau nas décadas de 1960 e 1970 corresponde atualmente aos últimos anos do 
ensino fundamental. 
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nascer já faria parte “naturalmente” de uma nação e de um Estado. Segundo ele “independem 

da vontade do homem que dêles (sic) faz parte”. 

 As guerras de insurreição pernambucana pela restauração do território ora invadido 

pelos holandeses à coroa portuguesa revelavam esse espírito de “naturalidade” de 

pertencimento ao Brasil por parte daqueles que lutaram pela expulsão dos “invasores”. As 

batalhas dos Guararapes se confundem com esse sentimento natural por configurar no 

discurso o surgimento de pátria nesse momento. As fontes pesquisadas relacionavam um 

discurso nas décadas de 1960 e 1970 ao contexto histórico de afirmação vivido com o fato 

histórico ocorrido no século XVII.  

 Na confirmação dessa relação estava a ausência de preconceitos raciais, a integração 

entre os povos construtores da pátria, corroboração de uma religiosidade cristã católica e o 

ideal de unidade territorial em todo o país. O discurso se confirmou na educação por meio de 

instrumentos criados nos mais diversos espaços onde foi possível desenvolver o saber. A 

pesquisa iniciou com o painel elaborado por Francisco Brennand, perpassou pelos livros 

didáticos e manifestações nas quais se verificará uma importante participação dos alunos de 

escolas e finalizou com o filme estreado em 1978. 

 Assim como os vários enunciados surgidos nas décadas de 1960 e 1970 na educação 

com o objetivo de formar no Brasil uma identidade nacional. Utilizando-se do ideal de 

“consciência nacional”, as batalhas dos Guararapes surgiram nesse período como um discurso 

que englobou vários elementos na produção dessa identidade.  

 

AS BATALHAS DOS GUARARAPES E OS DISCURSOS NELAS EXISTENTES 

 

A despeito de quaisquer celeumas acerca de cada uma das ‘raças’ que compunham a 

‘identidade brasileira’ a mesma fora criada com base na existência de uma ‘mestiçagem 

natural’ que para alguns intelectuais constituiria uma ‘metarraça’23. A formação brasileira 

tendo por discurso as batalhas dos Guararapes favorecia o ideal de civilidade, cujos 

preconceitos não emergiam como um problema latente a ser solucionado. 

As batalhas dos Guararapes e a promoção da união das três “raças” podem constituir um 

dos elementos exaltados em vários episódios da história nacional como crucial na elaboração 

de um discurso patriótico. A partir do feito heróico de personagens de origem branca, negra e 

                                                 
23 Conceito utilizado por Gilberto Freyre. 
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indígena, não de maneira individual, mas unida com fins de expulsar o “invasor herege”, 

vemos surgir o início da “pátria” e da “civilização” brasileira. 

Foi na década de 1960 que surge no seio da sociedade brasileira a insegurança e 

instabilidade quanto à manutenção da continuidade ‘civilizatória’24. A saída de um presidente 

e a incerteza quanto ao futuro do país, atestada pelas inconstâncias políticas daquele 

momento, fazem aflorar apelos à sociedade por parte de vários setores. 

O governador do estado de Pernambuco quando da renúncia de Jânio Quadros, apelou 

para a “calma e serenidade até agora demonstradas”25. Ministros militares apelaram para a 

constitucionalidade, ordem, lei e instituições democráticas26 na mesma página do jornal onde 

o governador apontou para a recuperação num “futuro breve, tudo o que, acaso, tiver perdido 

nos dias de hoje” em decorrência da “crise nacional”. 

O apelo à nacionalidade veio em forma de buscar reviver o “espírito de Guararapes”, em 

cuja memória estava latente o ideal de “consciência nacional” com a participação dos “vários 

elementos étnicos”. A união do povo brasileiro apareceu na unidade “civilizacional” entre 

brancos, negros e índios e foi lembrada num período de incertezas acerca do futuro das 

instituições brasileiras. 

A educação não se contrapôs a esses apelos de “civilidade” e nacionalidade em busca da 

união territorial e manutenção das “instituições democráticas”. A educação, na condição de 

responsável pela ritualização da palavra, será considera como disciplina27 na apropriação e 

redistribuição de discursos, com a propriedade de detentora de poderes e saberes. 

Um dos suportes institucionais utilizados pelos sistemas educativos pode ser o 

documento impresso largamente usado nas escolas: o livro didático. Além da análise do 

discurso presente nesse tipo de documento encontram-se identificadas algumas instituições 

educacionais que participaram ativamente naqueles anos no intento em produzir/reproduzir o 

discurso da nacionalidade por meio das batalhas dos Guararapes na sociedade pernambucana. 

Por instituições educacionais serão abordadas aquelas consideradas pelo poder instituído 

como espaços onde a formação moral e cívica podem acontecer. A produção cultural das 

décadas de 1960 e 1970, bem como os atos e manifestações cívicas ocorridas no período serão 

                                                 
24 Aqui relaciona-se civilização à afirmação da nacionalidade, o que, segundo Miguel Reale em artigo no jornal 
Diário de Pernambuco em 26 de nov. de 1960 significava ser fiel à tradição ocidental e cristã. 
25 Diário de Pernambuco. Jornal. Cid, fiel ao regime, dirige um apêlo ao povo pernambucano. Recife. 31 de 
agosto de 1961. 
26 Diário de Pernambuco. Jornal. Ministros militares reafirmam posição contra Goulart. Recife. 31 de agosto de 
1961 
27 Conceito tratado aqui pela ótica de Foucault (2008).  
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aqui colocados na condição de instituições educacionais, tendo em vista sua legitimação pelo 

próprio Estado brasileiro e sua legislação. 

Segundo Fonseca (2005), nos anos 1960 e 1970 a indústria cultural foi impulsionada por 

meio de incentivos do Estado cujo principal objetivo era a democratização e a massificação 

do ensino. Ao colocar a indústria cultural brasileira em relação com a educação vê-se que não 

se restringiu ao âmbito escolar o estímulo à produção de discursos que corroborassem com a 

ideia central do governo federal em estabelecer a segurança nacional. 

A construção de uma identidade nacional a partir das batalhas dos Guararapes perpassa 

pelo seu comentário e pela criação de vários discursos que daí advém. Um deles consiste em 

afirmar a união das “três raças” para expulsar o invasor comum, sendo este invasor 

considerado também um “herege” aos olhos da sociedade colonial brasileira. Dessa forma, os 

livros didáticos abordam os três elementos representados por seus líderes, com destaque para 

o elemento branco, sempre mostrado em condição de melhor articulador do processo. 

Um dos livros didáticos adotados entre as décadas de 1960 e 1970 e utilizado nas 

escolas do então conhecido colegial e para os vestibulares28 afirma: “Retiram-se os 

holandeses. O espírito nativista forjara uma nova colônia; o português colono era agora 

brasileiro”. Com essas palavras ratificou-se o discurso de que a insurreição pernambucana 

promoveu no colonizador o sentimento de pertencimento ao território brasileiro. Surgiu então, 

a partir do fato, a “civilização” brasileira por meio da consciência de nação já presente no 

europeu “civilizado” que agora se percebe brasileiro. 

As batalhas dos Guararapes foram vistas pelos livros didáticos como algo de inspiração 

patriótica. O período da insurreição pernambucana foi tratado na condição de “restauração da 

pátria” e da “liberdade divina” em um movimento que mais parecia uma cruzada; a esse 

momento é possível encontrar em um livro de história  

 

a 13 de junho rompeu na Várzea do Capibaribe a gloriosa Insurreição 
Pernambucana, amplo movimento coletivo de rebeldia contra o ‘herege’ invasor e 
contra as espoliações que por parte da Companhia das Índias Ocidentais sofriam os 
moradores das regiões brasileiras por ela indebitamente ocupadas. 29 
 

Nesse trecho a fonte aponta para a insurreição pernambucana como um acontecimento 

“glorioso” e amplo. A expulsão dos “hereges” foi legítima porque as regiões haviam sido 

“indebitamente ocupadas”. A insurreição pernambucana teve o comentário aqui de condição 

                                                 
28 Publicado pela Companhia Editora Nacional, de São Paulo.  
29 Trecho extraído do livro de Hélio Vianna, publicado pela Editora Melhoramentos no ano de 1977. 
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sine qua non para a restauração da pátria e da Igreja Católica, tratada como uma religião que 

abarcaria todas as outras existentes no Brasil. A unidade territorial pregada nos anos 1960 e 

1970 pelo governo brasileiro e a construção da religiosidade principalmente ligada ao 

cristianismo católico encontrou nos discursos criados sobre a insurreição pernambucana um 

de seus eixos. 

Outro livro publicado pela Editora Melhoramentos no ano 197530 transcreve na íntegra o 

documento escrito e enviado ao rei de Portugal no ano de 164531. Em livro de José Borges 

Hermida, tendo sua 57ª edição publicada em 1971 pela São Paulo Editora, a primeira batalha 

dos Guararapes é descrita com a derrota dos holandeses e a segunda é apontada como outra 

derrota dos “invasores”. 

Mais a frente a fonte define nativismo como sentimento de amor à terra natal e relaciona 

o surgimento desse sentimento principalmente na luta contra os invasores. Nesse momento ele 

menciona a aparição do nativismo, sobretudo na expulsão dos holandeses, apontando para 

essa contribuição o combate contra eles dos três elementos formadores do povo brasileiro 

 

o índio (Filipe Camarão), o negro (Henrique Dias) e o português (João Fernandes 
Vieira). Nessa ocasião, o nativismo já era muito forte e nem o rei foi obedecido, 
quando ordenou aos rebeldes que suspendessem a luta, pois havia entre Portugal e 
Holanda uma trégua de dez anos. (grifos do autor) 
 

A simpatia entre os conceitos nativismo, patriotismo e nacionalismo não é apenas vista 

em um contexto. Ao produzir a identidade nacional nas décadas de 1960 e 1970 encontra-se o 

jogo de simpatias em relação também aos “três elementos fundadores” do povo brasileiro, 

colocando-os como “nativos” defensores de sua “pátria”. 

O que no século XVII parecia uma escolha, no século XX já será vista na sociedade 

como natural ou inerente ao indivíduo. O conceito de nação, utilizado no período colonial 

para designar os diferentes grupos étnicos de escravos africanos ou dos “negros da terra”32, 

                                                 
30 Francisco Adolfo de Varnhagen escreveu sua História Geral do Brasil, dividida em vários tomos, no século 
XIX. A obra que serviu de fonte foi a 8ª edição, publicada nesse ano; ao tratar o período holandês, Varnhagen 
utilizou o Valeroso Lucideno, escrito por frei Manuel Calado do Salvador em 1648. Segundo Mello (2008), o 
Lucideno foi encomendado por João Fernandes Vieira, um dos insurretos. 
31 “Oito dias depois, aos 23, os mencionados dois chefes (João Fernandes Vieira e Antônio Cavalcanti), 
assinavam, em companhia de mais dezesseis conjurados, todos moradores notáveis, um compromisso que se 
disse redigido por Gaspar Pereira, tabelião em São Lourenço, concebido nos seguintes termos: “Nós abaixo 
assinados nos conjuramos, e prometemos, em serviço da liberdade, não faltar, a todo tempo que for necessário, 
com toda a ajuda de fazenda e pessoas, contra qualquer inimigo, em restauração da nossa pátria; para o que nos 
obrigamos a manter todo segredo que nisto contém; sob pena de que quem o contrário fizer ser tido por rebelde e 
traidor, e ficar sujeito do que as leis, em tal caso, permitam. E debaixo deste comprometimento nós assinamos 
em 23 de maio de 1645”. 
32 Assim eram chamados os índios pelos colonizadores portugueses. 
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possui no século XX a conotação de uma preexistência social. O ser é visto, quanto a sua 

origem no grupo social “naturalmente” fazendo parte, desde seu nascimento, à família e à 

nação. 

Este pertencimento “involuntário” talvez já o tivesse colocado no seio da “civilização” 

como ente “civilizado” ou que devia se desenvolver para tal. As responsabilidades inseridas a 

essa “ligação natural” à nação surgiram a partir da necessidade em criar laços intrínsecos 

entre o indivíduo e a sociedade onde ele vive. A escola traduzia no seu cotidiano esse espírito 

de pertencimento ao reproduzir ideias como a tranquilidade do povo brasileiro frente a 

inúmeros episódios da história, por exemplo. 

Ao tratar dos povos que compunham a formação brasileira, os livros escolares 

frequentemente abordavam o termo contribuição: contribuição do índio, contribuição do 

negro, contribuição do branco. A “civilização” brasileira foi criada a partir de contribuições 

indígenas, negras e brancas portuguesas. Estes três grupos por vezes parecem que de maneira 

“civilizada” sempre mantiveram relações amistosas, ao ponto de um grupo “contribuir” com o 

outro na organização do país. 

O mural da Rua das Flores e os demais objetos analisados, ao tratarem das batalhas dos 

Guararapes, apontam para os “três elementos fundadores”. O branco português, o índio e o 

negro estão sempre representados nas imagens referentes às batalhas, muito embora seja 

nítida a hierarquia nessas representações. 

No caso do elemento branco, no mural é visto em número maior do que os elementos 

índio e negro. No filme A batalha dos Guararapes, João Fernandes Vieira é mostrado como o 

principal líder e o mais sensato dentre os demais, André Vidal de Negreiros, Filipe Camarão e 

Henrique Dias. Nos livros didáticos não é difícil encontrar o termo luso-brasileiro ao se referir 

aos insurretos e ao identificar os líderes sempre são mostrados Fernandes Vieira e André 

Vidal de Negreiros, colocando Henrique Dias e Filipe Camarão na condição de coadjuvantes. 

Para representar o elemento indígena é chamado o índio Filipe Camarão e Henrique Dias para 

o elemento negro; afora esses dois nomes, não é possível identificar os nomes de outros 

representantes nem dos índios nem dos negros nos livros didáticos e em outros objetos que 

abordam as batalhas de restauração pernambucana. 

 

AS BATALHAS DOS GUARARAPES E A “CIVILIZAÇÃO” BRASILEIRA 

 

 O sentido de civilização aqui atribuído está ligado ao conceito utilizado por Norbert 

Elias (1994) ao afirmar que é a consciência que o Ocidente tem de si mesmo, chamado por ele 
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também de consciência nacional. Não se trata de uma definição pronta e acabada do sentido 

de civilização, mas num processo muito mais relacionado ao que agrega do que ao que 

diferencia. Em suas palavras: “minimiza as diferenças nacionais entre os povos: enfatiza o 

que é comum a todos os seres humanos ou – na opinião dos que o possuem – deveria sê-lo” 

(p. 25). 

 Para Elias o conceito de civilização está intimamente relacionado à história de um 

povo, sendo algo construído e enraizado pelo coletivo. Ao aprendermos algo e o 

reproduzimos como algo natural não significa dizer que tenha existido desde sempre em nossa 

sociedade. “Uma geração os transmite a outra sem estar consciente do processo como um 

todo, e os conceitos sobrevivem enquanto esta cristalização de experiências passadas e 

situações retiver um valor existencial, uma função de existência concreta na sociedade” 

(Elias, 2005: 26). De acordo com essa definição é possível afirmar que acontecimentos do 

passado possuem importância até o tempo presente por conter um valor exaltado pela 

sociedade atual, mais até do que no momento quando ocorreu determinado fato. 

Dessa maneira, os portugueses foram os fomentadores para o surgimento da civilização 

brasileira e, com isso, os elementos mais característicos do que vem a ser civilização 

estiveram muito mais ligados aos portugueses do que aos demais povos. Ademais, o período 

estudado tem por base o sentido de civilidade o pensamento positivista de ordem e progresso. 

Assim sendo, trata-se com naturalidade a religião “oficial”, colocando os holandeses na 

condição de “hereges”. Longe de realizar uma discussão acerca das religiões de matrizes 

indígenas e africanas, coloca-se o cristianismo católico bastante atrelado à noção de 

civilidade, chegando por vezes, a aceitar índios e negros como entes civilizados pelo fato de 

serem cristãos católicos. 

As batalhas dos Guararapes apontaram, nesse sentido, para a possibilidade do 

surgimento de um discurso que servia para assimilar elementos culturais tão distintos quanto 

o branco, o negro e o índio, colocando a todos no patamar de cristãos católicos. No livro 

Projeto Rondon nos Guararapes, publicado no mesmo ano quando ocorreu a inauguração do 

Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em 1971, aponta-se como uma das principais 

causas para a Insurreição Pernambucana os antagonismos entre “a nossa religião e a religião 

dos invasores”. Um primeiro discurso, tendo em vista as batalhas dos Guararapes, foi criado. 

Afirmou-se que a luta contra o invasor comum “anulou ou atenuou, em parte, as distâncias 

sociais existentes”; o discurso da unidade e da religiosidade encontra em Guararapes sua 

grade de especificação. 
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A Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, pois, reflete em si, nos seus aspectos barrocos, 
nos seus sinos, no seu retábulo de madeira, nos seus azulejos – o sentimento 
religioso que pulsava na nossa gente. Poderíamos mesmo dizer à medida que foi 
sendo erguida, a Capela de Nossa Senhora dos Prazeres também assentava, nos seus 
alicerces, os alicerces definitivos de nossa religião. E não só isso. A Igreja de Nossa 
Senhora dos Prazeres veio sendo, através dos tempos, cenário de grandes 
acontecimentos. Recebeu, inclusive, a visita do Imperador D. Pedro II que aqui 
estêve (sic) em 1859. 
Queremos acentuar, com isso, que a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, como o 
Arraial do Bom Jesus, um dos mais famosos campos de batalha do Nordeste, são 
locais de relevante importância histórica. É que na Igreja de Nossa Senhora dos 
Prazeres e no Arraial do Bom Jesus também estão plantadas raízes de nossa 
nacionalidade. 33 
 

Estabeleceu-se um tronco comum para todos os povos formadores do Brasil: a religião 

cristã católica. Por simpatia a origem da nacionalidade estava atrelada à construção da Igreja 

de Nossa Senhora dos Prazeres, criando quase que uma indistinção entre uma e outra. 

Ao abordar civilização, à luz do pensamento elisiano, sendo um processo decorrente de 

inúmeros fatores históricos, dentre eles os tradicionais, transpondo esse conceito para a 

organização social brasileira houve a possibilidade de incorporar o elemento religioso. A 

religião cristã católica durante muito tempo na história do Brasil figurou na condição de única 

religião existente, apesar da ocorrência visível de vários sincretismos. Independente disso, a 

Igreja Católica possuía, ainda nas décadas de 1960 e 1970, grande ascendência sobre vários 

espaços da sociedade brasileira, inclusive na educação do Estado que, apesar de laico, 

incentivava as manifestações religiosas promovidas pela Igreja Católica. 

Exemplo disso eram as comemorações cívicas ocorridas no período de festejos das 

batalhas dos Guararapes, cuja importância se dava pela Festa de Nossa Senhora dos Prazeres. 

Os desfiles cívicos tinham a participação das escolas e quanto aos festejos religiosos, havia a 

presença bastante valorizada de membros do clero católico34. Outro ponto foi a existência em 

livros de Organização Social e Política Brasileira capítulos reservados aos pareceres papais e 

colocando-a como fomentadora de ideias seguidas pelas demais igrejas cristãs. A propaganda 

da Igreja Católica em um livro didático cujo objetivo é a “formação mais do que a informação 

do educando”35 concorda com a ideia de ser a Igreja Católica a principal representante da 

                                                 
33 Extraído do livro Projeto Rondon nos Guararapes, em capítulo intitulado Dois marcos da nacionalidade. No 
desenrolar do capítulo, tenta-se colocar a construção da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres como o 
“coroamento” do êxito no Arraial do Bom Jesus. Apesar da importância da batalha, a Igreja possui na produção 
do discurso mais valor por se tratar da formação religiosa, um dos pilares na construção do discurso acerca da 
nacionalidade brasileira. 
34 De acordo com notas publicadas no Diário de Pernambuco dos dias 24 e 25 de abril de 1962, houve desfile dos 
alunos e missa oficiada pelo então arcebispo Dom Carlos Coelho naquele ano. A comemoração das batalhas dos 
Guararapes procurava realizar a ligação entre a Igreja Católica e o surgimento da pátria, no sentido de ambas 
servirem ao processo de civilização do Brasil. 
35 A fonte coloca esse como um dos objetivos da obra no início do livro, endereçado aos professores. 
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religião brasileira, tendo como uma de suas atividades terrenas a intensificação do “impulso 

civilizador”36. 

Sendo a Igreja Católica considerada um órgão de tamanha importância para o processo 

de civilização dos povos, a relação entre a mesma e a formação do educando com vistas ao 

desenvolvimento da cidadania foi intrínseca a ela. Contrapõe a cultura europeia às demais 

culturas formadoras do Brasil, colocando-a na condição de mais importante na criação de uma 

verdadeira civilização brasileira. 

Os missionários da Igreja Católica, segundo Mussumeci37, tiveram importante função 

civilizadora ao “catequizar os indígenas, regularizar a vida particular desregrada dos 

primeiros povoadores, de disseminar a instrução, de estabelecer os primeiros núcleos de 

produção agrícola organizada”. O discurso da civilização por meio dos “bons costumes” e 

comedimentos pregados pela Igreja Católica está aqui bastante arraigado. 

Apesar disso, a sociedade brasileira obteve sua formação a partir do discurso de uma 

igualdade inerente às três raças formadoras do Brasil que deram origem a uma nova etnia: a 

brasileira.  

O processo de construção de uma identidade nacional não ocorre de dentro para fora, 

pois se constitui como algo que parte de uma representação coletiva ou, no dizer de Foucault, 

de um discurso. A civilização brasileira, bem como as demais civilizações ocidentais, não está 

presente na sociedade para que alguém chegue e a descubra. Pelo contrário. Ela surge a partir 

da permanência de alguns elementos, por vezes parecendo que “sempre existiram”; no 

entanto, faz parte da construção por meio da educação no que consiste em transmitir para as 

futuras gerações aquilo que se acredita fortalecer os “valores morais da nacionalidade”38.  

O discurso do patriotismo brasileiro nas batalhas dos Guararapes veio atender aos 

interesses de formação de um país destituído de preconceitos, cujo maior exemplo de unidade 

figura na união das três “raças” para expulsar o “invasor”. A “civilização” brasileira, pautada 

na ordem, na manutenção das “instituições democráticas” e no “ideal civilizador”, encontrou 

na enunciação da insurreição pernambucana elementos para apontar uma tendência desde a 

formação do Brasil à união. E nas décadas de 1960 e 1970, quando a necessidade em se firmar 

a pátria antes de qualquer interesse “particular” ou de “grupos”, mostrou-se fundamental com 

vistas à ordem e o progresso da “civilização brasileira”. 

                                                 
36 De acordo com o autor essa tem sido uma das principais atividades da Igreja Católica. 
37 Op. cit. 
38 A Educação Moral e Cívica tinha essa concepção por principal objetivo, registrado no artigo 2º da lei que a 
institui matéria obrigatória. 
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De acordo com o pensamento vigente no período estudado, a educação foi apontada 

como grande impulsionadora desse processo civilizador. Segundo Romanelli (2006), o início 

da década de 1960 foi marcado na educação pela criação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. Foi por meio dela que se concretizaram, ao menos em parte, os discursos 

levantados pelos “pioneiros da educação” como a universalização do ensino. Cabia ao Estado 

garantir a educação a todas as pessoas e, entre suas finalidades constava “o fortalecimento da 

unidade nacional”39. Os sistemas de ensino inseriram-se, assim, no discurso pela necessidade 

da unidade nacional existente no seio da sociedade nos anos de 1960. 

 

JABOATÃO DOS GUARARAPES: A EDUCAÇÃO E A (RE)CONSTRUÇÃO DE UMA 

IMAGEM 

 

As Batalhas dos Guararapes, que resultaram na expulsão dos holandeses, 

representaram um importante marco para a história de Pernambuco e do Brasil na medida em 

que se afirmou ter sido o primeiro momento de união dos “povos” brasileiros (tendo o 

entendimento de que índios, negros e brancos portugueses uniram-se em torno de uma causa 

comum). Ocorrida em abril de 1648, após 18 anos de invasão, os holandeses iniciaram suas 

derrotas frente à “unidade” do povo que os expulsou, não entendido naquele momento como 

algo significativo para a criação da nacionalidade brasileira. 

A região palco das batalhas dos Guararapes situa-se hoje na cidade de Jaboatão dos 

Guararapes. Inicialmente pertencente ao Recife, foi elevada à categoria de vila em 1873, 

apenas com o nome Jaboatão40. Considerada município autônomo em 189241, não possuía a 

terminação “dos Guararapes”. A mesma só veio a ser incorporada ao nome muito tempo 

depois, no ano de 1992. Ao ser transferida a sede da prefeitura do centro de Jaboatão para a 

região de Prazeres o então prefeito da cidade, Geraldo Melo, sugeriu e alterou o nome da 

cidade, em referência à localidade e à memória das principais batalhas travadas na região para 

a expulsão dos invasores.  

 Formado atualmente por seis regionais, o município converge uma grande diversidade 

social, com presença de áreas rurais e urbanas. A localização dos Montes Guararapes integra-

se à regional de Prazeres, no bairro dos Guararapes. Apesar da ocupação imobiliária 

                                                 
39 De acordo com a letra c do artigo 1º da lei nº 4.024 de 1961. 
40 Informações retiradas do arquivo digital da biblioteca do IBGE, disponível em 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/pernambuco/jaboataodosguararapes.pdf. 

41 Informações obtidas em www.jaboataodosguararapes.com/aboutme.htm, acessado em 18 de maio de 2008. 
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desordenada, o bairro conta com uma exuberante mata atlântica onde foi o cenário das 

batalhas. Todos os anos há a festa em comemoração a Nossa Senhora dos Prazeres, conhecida 

também como festa da pitomba, por causa da safra dessa fruta tropical no mesmo período. 

 A construção da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres data das primeiras décadas do 

século XVII, em período anterior à ocorrência das batalhas. Mas foi após as batalhas que o 

local passou a ser considerado “campo santo” pelos moradores da região e pelas 

peregrinações dos parentes dos mortos em combate. Foi o general Francisco Barreto de 

Menezes quem construiu a capela de Nossa Senhora dos Prazeres no mesmo local da Igreja, 

demonstrando uma relação entre as vitórias conseguidas com alguma intervenção divina. As 

comemorações e agradecimentos em devoção à santa iniciaram ainda no século XVII, mas 

com o passar dos anos tomaram grande vulto e as festividades das batalhas chegaram até os 

dias de hoje. 

Antes desse período, o nome da batalha e a alusão aos seus heróis já eram 

reverenciadas de outras formas e em vários outros momentos da história. A produção 

imagética da Batalha dos Guararapes remonta ao século XIX, quando Victor Meirelles 

retratou, por ordem do ministro imperial, conselheiro João Alfredo, a batalha que veio a ser o 

símbolo da unidade nacional após a independência. Talvez tenha sido a primeira vez que o 

governo brasileiro tenha colocado a questão da Batalha dos Guararapes como símbolo da 

união das três raças que compõem o Brasil, num intuito de afirmar a identidade brasileira sob 

a ótica da ausência de divergências raciais.  

Os militares durante o período da ditadura também se utilizaram do simbolismo que a 

Batalha dos Guararapes representa. Além de inaugurar o Parque Histórico Nacional dos 

Guararapes (PHNG), em 1971, financiaram o filme Batalha dos Guararapes, que teve um dos 

maiores investimentos da história da indústria cinematográfica nacional. O exército brasileiro 

afirma ser a região dos Guararapes “berço da nacionalidade e do exército brasileiro”, sendo 

por isso o principal indutor e guardião da memória da batalha que passou a integrar o nome da 

cidade. 

Contudo, as produções artísticas e as reverências a esse momento histórico não se 

restringiram ao âmbito militar. Inúmeros artistas, movimentos literários e políticos apontam a 

Batalha dos Guararapes como referencial importante na história e na vida de Jaboatão dos 

Guararapes e do Brasil. O trabalho procura contribuir com essa história, levantando uma das 

principais imagens que produzem o imaginário envolto na batalha e no lema: “A pátria nasceu 

aqui”. 
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“Cada geração seleciona ruínas do passado e, juntando-as de acordo com seus próprios 

ideais e valores, faz delas casas características de seu tempo”; com essa frase, Norbert Elias 

(2001) sintetizou o significado da História e da produção histórica em cada contexto. Em 

vários momentos da história a temática ‘Batalha dos Guararapes’ surgiu com inúmeros 

significados, mas em todos eles o ideal de “surgimento da pátria” é visto como algo 

indiscutível e serve para atender um questionamento antigo na história do nosso país: quando 

foi o surgimento real do Brasil? Ao colocar a Batalha dos Guararapes como resposta, 

sustentada na idéia da união das três raças, a expulsão de um inimigo comum e a ideia, 

corroborada na carta ufanista escrita por Moniz Barreto ao rei de Portugal à época da guerra, 

do surgimento de uma guarda nacionalista, interessada em defender os interesses do reino, 

tem-se logo a afirmação concordante de que realmente a pátria nasceu em Jaboatão dos 

Guararapes.  

Confirmando essa assertiva são encontrados vários indícios de que a importância da 

Batalha dos Guararapes não se encontrava apenas no imaginário dos moradores da cidade, 

havendo obras, monumentos e elementos os mais variados em autores pernambucanos e dos 

demais lugares do Brasil. 

De acordo com Evaldo Cabral de Mello (2000), a produção do nativismo foi forjada 

nas batalhas dos Guararapes. O nativismo, para ele, deve ser visto não como algo estreito e 

negativo, mas principalmente como produto do imaginário. No que diz respeito ao nativismo 

do período colonial brasileiro, Mello (2000) afirma que, por não ser visto pela coroa 

portuguesa como algo que ameaçasse seu domínio, era tolerado e até incentivado pela 

metrópole.  

É segundo esse pensamento que a pesquisa procura apontar o nativismo não na 

condição de algo localizado e de menor importância, mas principalmente porque no 

imaginário isso desponta em sentido por vezes nacionalizante. Ao abordar o tema da 

restauração pernambucana, Mello (2000) rememora as palavras de Afonso de Albuquerque 

Melo, importante nome em Pernambuco no século XIX e um dos líderes da revolução de 

1817, ao dizer que o episódio foi o berço em que se embalou o patriotismo brasileiro. Inferir 

sobre a restauração pernambucana extrapolando o território pernambucano possui recorrência 

em vários momentos da história.  

As festividades comemorativas da restauração pernambucana, segundo Mello, foram o 

que alimentou o imaginário da restauração. Dentre as várias manifestações evocando a 

memória da restauração, as comemorações de Nossa Senhora dos Prazeres foram a que teve 

maior irradiação popular. No século XVIII foram construídos aposentos para abrigar 
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peregrinos42. A área onde ocorreram as batalhas e posteriormente foi edificada a Igreja de 

Nossa Senhora dos Prazeres surge no imaginário da população principalmente na condição de 

“campo santo”. A região dos Montes Guararapes, berço de duas das muitas batalhas pela 

restauração do território à coroa portuguesa, pertencia nesse período à comarca de Recife. 

A história do município de Jaboatão dos Guararapes possui, assim, relação direta com 

a história das batalhas dos Guararapes, tendo em vista ter sido a região onde fato histórico 

ocorreu o elemento definidor na alteração do nome da cidade. Os montes Guararapes são, por 

fim, objeto não apenas de identidade para a cidade de Jaboatão dos Guararapes, mas 

principalmente como objeto para a construção dessa identidade. O distrito de Nossa Senhora 

dos Prazeres lança mão de um novo nome e ele extrapola o sentido de pertencer apenas aquele 

distrito, passando a fazer parte do nome da cidade.  

O mesmo aconteceu com as batalhas dos Guararapes e o seu significado. Em dado 

momento encontrou-se ligado apenas a um episódio local, de manutenção do território e em 

prol dos interesses de um grupo. Saindo dos limites de uma área específica, percebeu-se que a 

conotação regionalizada não encontrou espaço frente a eventos realizados e o vulto que o 

“campo santo” tomou. Iniciada com a construção da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, 

continuada com as festividades anuais ocorridas no local, terminou por povoar a 

(re)construção da imagem a criação do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. A cidade 

de Jaboatão dos Guararapes, com seus dizeres em todas as fronteiras: “A pátria nasceu aqui” 

reproduz o discurso e estabelece a identidade de Jaboatão dos Guararapes à do Brasil. 

 

O DISCURSO DO PASSADO COMUM E A IDENTIDADE NACIONAL DO BRASIL  

 

A identidade brasileira no século XX foi forjada na promoção de discursos cuja 

unidade havia sido formada em tempos remotos. A necessidade em remeter a formação da 

pátria brasileira a um período distante ocorreu pela construção de algo que esteve “desde 

sempre aí”43, como inerente àquele grupo. A consolidação da república foi elemento 

importante, pois a partir daquele momento passaram a surgir símbolos e fatos que resgatavam 

um “passado comum”.  

Dessa forma, a bandeira nacional, o hino, mártires e eventos nacionais figuraram na 

condição de integradores de todos os pontos do Brasil. Ao longo da república, a comunidade 

                                                 
42 Gonsalves de Mello APUD Mello, op. cit. 
43 Um dos elementos existente nas sociedades onde se enseja a construção de uma nação é o retorno a um 
passado comum, tratando-o como sempre presente. 
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política procurou ligar os diversos grupos étnicos que constituíram inicialmente o Brasil, não 

estabelecendo uma origem comum, mas procurando estabelecer convenções44, tais como não 

expressar diretamente o racismo. Segundo essa convenção, quem age de maneira diferente é 

recriminada. 

Os anos de 1960 e 1970 no Brasil foram povoados por uma realidade histórica envolta 

na pregação de ufanismo nacionalista, tanto antes do golpe militar quanto depois dele. Foi 

exatamente essa necessidade de exaltar a pátria, vivenciada em espaços públicos e 

manifestações cívicas que a pesquisa procura a possibilidade de ligação dessas superfícies de 

emergência com o discurso do surgimento da pátria nas batalhas dos Guararapes. 

A insurreição pernambucana, como é chamada o contexto de expulsão dos holandeses 

do território da América portuguesa45, não foi caracterizada pelos conflitos contra os 

holandeses nos montes Guararapes. Mas foi este enunciado o escolhido para representar o 

sentimento “patriótico” brasileiro ainda no período colonial. Juntamente com as batalhas, 

surgiu a formação do povo brasileiro por meio da união das três raças: o branco português, o 

negro e o índio. 

A mera confluência de interesses, atribuída por alguns que atentam para o fato de, na 

verdade, os portugueses não quererem pagar as dívidas de empréstimos adquiridas nos tempos 

de João Maurício de Nassau, os índios se encontrarem com maior afinidade com aqueles e os 

negros não terem alternativa. Essa visão não é observada e nem mesmo defendida pelos 

defensores de que a “pátria” nasceu com a restauração pernambucana. 

José Pimentel46, assim como a professora Maria de Lourdes Veras47, confirma o 

nascimento da pátria brasileira com as batalhas dos Guararapes. Para ambos, foi escolha dos 

povos que lutaram juntos a expulsão dos holandeses. 

Considera-se que esse discurso não adquiriu uma unidade totalitária ou pletórica. 

Assim como Foucault (2008a) 

  

nada seria mais falso do que ver na análise das formações discursivas uma tentativa 
de periodização totalitária: a partir de um certo momento e por um certo tempo, todo 
mundo pensaria da mesma forma, apesar da diferenças de superfície, diria a mesma 

                                                 
44 Conceito de Max Weber em sua obra Economia e Sociedade cujo sentido figura como “um ‘costume’ que, no 
interior de determinado círculo de pessoas, é tido como ‘vigente’ e está garantido pela reprovação de um 
comportamento discordante”. (p. 21) 
45 Será colocada dessa forma já que de acordo com os materiais pesquisados não existia no século XVII uma 
pátria brasileira no sentido dado no hodierno.   
46 Ator que representou o papel de André Vidal de Negreiros no filme sobre as batalhas, em entrevista realizada 
no dia 8 de janeiro de 2010. 
47 Em entrevista realizada no dia 29 de janeiro de 2010. 
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coisa, através de um vocabulário polimorfo, e produziria uma espécie de grande 
discurso que se poderia percorrer indiferentemente em todos os sentidos. (p. 167) 
  

Parte-se, para essa análise em especial, do suporte pedagógico mais recorrente nas 

escolas e extremamente valorizado e utilizado pela maioria dos docentes. O livro didático foi 

uma importante ferramenta de uso dos professores e em muitos casos servia como única fonte 

escrita de informação para o aluno. Considerando-se que ainda nos dias atuais é o principal 

instrumento de trabalho do professor, partimos dessa consideração para adotar a metodologia 

de observar os livros de História, Organização Política e Social do Brasil, Brasiologia e 

Estudos dos Problemas Brasileiros adotados pela rede de ensino nas décadas de 1960 e 1970. 

A formação do Brasil foi tratada nos livros didáticos desse período como uma junção 

de povos das três etnias48, levando-se em consideração principalmente as “contribuições” de 

cada um no processo. Ao tratar o período colonial brasileiro como um episódio de 

intercâmbio social pacífico e ordeiro, enunciado nos livros didáticos como sendo um dos 

objetivos do assunto abordado condenar o preconceito racial no Brasil, bem como tratar das 

heranças indígena, negra e portuguesa no espírito do brasileiro49, percebe-se o discurso na 

educação da comunhão étnica brasileira. 

Não foi a existência de elementos de semelhança cultural entre esses povos que fez 

surgir entre eles uma relação social. O trabalho em questão defende a existência do discurso 

do surgimento da comunidade nacional brasileira nas batalhas dos Guararapes. A relação 

comunitária dos grupos ocorreu pela “necessidade” de expulsar o “invasor comum”. 

A pesquisa compreende o período colonial brasileiro como um momento não pacífico. 

Desde a chegada dos portugueses houve resistência por parte dos índios. Posteriormente, com 

a vinda de africanos para serem usados na condição de escravos as tensões étnicas agravaram-

se. Não enxerga a colônia brasileira como o El Dourado da paz e da tranquilidade.  

Dessa forma, o lema “Ordem e Progresso” trazido na bandeira republicana possui 

conotação nitidamente positivista. Esse ideal era pregado nas instituições republicanas do 

período e encontrou na educação o princípio da transmissão dos conhecimentos produzidos 

pela humanidade ao longo da história, sem maiores críticas àquilo que está sendo repassado. 

Remete a algo que só existe no discurso dos que nunca enxergaram qualquer tipo de discórdia 

entre “as etnias formadoras do nosso país”.  

                                                 
48 Brancos portugueses, negros e índios. 
49 Objetivos visados no livro compêndio de História do Brasil, no plano da unidade II: Formação do povo 
brasileiro. 
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Destarte, a disciplina aqui serviu à manutenção da ordem por meio da legitimação do 

poder dado pelo Estado em dar continuidade ao discurso criado de que o Brasil é um país 

pacífico. As falas das instituições, realizadas pelos seus representantes, corroboraram a ideia 

de que, apesar das incertezas quanto ao futuro, o país e seus habitantes podiam seguir 

tranquilos. Ou seja, independente do que houvesse, o Brasil não sofreria maiores convulsões 

sociais, e a educação cumpriria o papel de mostrar que o país nunca havia passado por isso. 

Os enunciadores e seus enunciados passaram a conferir uma vontade de verdade que, 

inserido no discurso educacional foi tomado por verdade. Dessa forma, ouvir o presidente da 

república dizer que seu maior interesse era manter o país dentro da ordem legal50 ou um 

intelectual afirmar a inexistência de sofrimento ou derramamento de sangue com o fim da 

escravidão51 é colocar como verdade que no Brasil convivem habitantes pacíficos e amantes 

da ordem. 

 

  A população brasileira – constituída hoje por mais de noventa milhões de indivíduos 
– é, conforme foi dito, uma população heterogênea. Em nenhum outro país, índios, 
brancos, negros e agora, amarelos asiáticos, foram integrados com tanta eficácia 
física, social, econômica e nacionalizante quanto no Brasil. (p. 221) 52  

 

O esforço em fazer o discurso de uma união amistosa significar também elemento de 

uma integração nacional eficaz foi visto como uma associação sem conflitos. Mais adiante a 

fonte corrobora sua ideia 

 

Nesta população, que se dissemina por um território de mais de oito milhões e meio 
de quilômetros quadrados, a miscigenação ou o caldeamento das raças (originando 
mestiços, mulatos, caboclos e cafuzos) destaca-se como fator positivo no que diz 
respeito ao sentimento de integração natural e de participação espontânea no grupo 
denominado ‘brasileiro’(grifos do autor). (p. 222) 53  

 

Nesse trecho é possível observar nitidamente a criação de um discurso que busca se 

apoiar em fundamentos afetivos, emocionais e tradicionais a “espontaneidade” da formação 

do povo brasileiro. O discurso ora apresentado correspondeu ao momento histórico quando o 

Brasil procurou estabelecer a sua identidade, vinculando-a a algo em comum àquelas pessoas 

                                                 
50 Referência à fala de João Goulart, em agosto de 1961. 
51 Referência ao artigo intitulado “Não precisamos dos comunistas para libertar os escravos”, publicado no 
Diário de Pernambuco de 1960. 
52 Extraído do livro de Victor Mussumeci, Organização Social e Política Brasileira, para ensino de primeiro grau, 
produzido na década de 1970 e utilizado na rede escolar de ensino. 
53 Ibdem. 
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que são importantes, do ponto de vista dos que possuem status, na formação da nacionalidade 

brasileira. 

 

O grosso dos elementos originários desta população foi constituído: 
- pelos colonos portuguêses (sic) da fase do descobrimento e da exploração e 

ocupação do território; 
- pelos índios nativos que os colonos escravizaram e de cujas mulheres resultou 

uma descendência mestiça (os mamelucos), cujos feitos como predadores de índios e 
desbravadores de sertões, jamais foram igualados em terras americanas; 
- por milhões de negros importados da África, cuja contribuição no 

empreendimento agrícola – representado pelo cultivo em grande escala da cana-de-
açúcar – permitiu, através de vultosos resultados econômicos, a continuidade 
inteiriça da América Portuguêsa (sic) e, consequentemente, a perpetuação integral de 
um território que havia de formar um dos maiores países do mundo. 54 
 

De acordo com a fonte, os portugueses são vistos como descobridores, exploradores e 

ocupadores do Brasil. Aparecem inicialmente como desbravadores de um território 

aparentemente inóspito; posteriormente foi a mistura destes com as índias (os mamelucos) 

que deu continuidade no desbravamento dos sertões, de maneira incomparável aos 

americanos. O autor faz uma ressalva neste trecho para relacionar a colonização dos Estados 

Unidos da América à realizada no Brasil. Pela leitura é possível perceber o discurso que nem 

em um lugar mais “avançado” do que o Brasil viveu-se a integração originária de 

desbravadores “jamais igualados”. 

Aos negros, importados, trata-se de sua “contribuição no empreendimento agrícola” na 

manutenção do território inteiriço e no crescimento da economia, por meio de vultosos 

resultados. Vemos assim que este material didático produzido nos anos de 1970 delimita 

esquematicamente qual o papel de cada um dos personagens na formação do povo brasileiro. 

Aos brancos cabe a gerência e aos índios e negros compete a manutenção da unidade 

territorial e a “contribuição” nos empreendimentos dos brancos portugueses.  

Em se tratando da “índole” brasileira, um enunciado é assim criado 

 

tolerante e afetiva, fator favorável à paz social. A evolução histórica apresenta 
inúmeros testemunhos da tendência humana de evitar conflitos oriundos de 
prepotência no tratamento. A própria escravidão herdada da era colonial apresenta, 
em seus aspectos típicos, figuras históricas, como a mãe-preta, a ama-de-leite, a 
mucama e os moleques, praticamente componentes da família. 55 
 

                                                 
54 Ibdem. 
55 Extraído do livro Estudo dos Problemas Brasileiros, publicado pela Biblioteca do Exército. 
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 Nesse sentido, a verdade estabelecida possui um viés histórico, no qual os brasileiros 

procuraram, no decorrer da sua formação evitar conflitos e promover a igualdade. Mesmo 

havendo escravos, a fonte os coloca num patamar de “pertencente à família”, sendo bem 

tratados e, por isso, não havendo motivos para se rebelarem. O enunciado ora apresentado faz 

suscitar uma possível relação entre esse e tantos outros que podem ter sido proferidos pela 

sociedade e reverberados nas escolas, por meio das falas e discursos de professoras e 

professores que também devem tê-lo estabelecido como verdade. 

A educação constituiu um importante campo na produção e reprodução dos saberes; 

percebe-se, no entanto, que os discursos utilizados pela educação procuraram dar 

continuidade àquilo que se esperava ver arraigado na sociedade. Nesse sentido é possível 

identificar o viés positivista existente nas superfícies de emergência apontadas pela pesquisa e 

a partir disso perceber uma pretensa estratificação aos grupos étnicos que compuseram 

primeiramente a sociedade brasileira.  

Este capítulo procurou mostrar as diversas maneiras encontradas pelos sistemas 

educacionais nas décadas de 1960 e 1970 para disseminar enunciados e discursos. Foi com o 

seu poder instituído e legitimado pelo Estado que a educação pôde estabelecer, a partir de 

suas ideias positivistas, enunciados como a unidade territorial e cultural do Brasil, a ausência 

de preconceitos de qualquer espécie e harmonia entre as “raças formadoras” do país.  

No capítulo seguinte será visto como as diversas instâncias de delimitação trataram as 

batalhas dos Guararapes e de que maneira elas se relacionam com os discursos e enunciados 

anteriormente mostrados e formulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 03:  

AS BATALHAS DOS GUARARAPES NA 

RUA DAS FLORES 
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O PAINEL DE BRENNAND E OUTRAS EMERGÊNCIAS 

 

O capítulo anterior abordou as possibilidades que as batalhas dos Guararapes 

trouxeram na construção de uma identidade nacional no Brasil. De acordo com o a priori 

histórico coloca-se a educação no centro de importância para essa construção. A partir do 

exercício do poder as batalhas dos Guararapes passaram a ser o enunciado segundo a qual a 

pátria teria surgido. Com vários discursos permeando esse discurso, cria-se uma “civilização” 

por meio dessa instância de delimitação. 

O presente capítulo tem por objetivo realizar o entrelaçamento entre as diversas 

superfícies de emergência em que se pode encontrar a grade de especificação, ou seja, as 

batalhas dos Guararapes na condição primeira de surgimento da pátria brasileira. Para tanto, 

serão analisadas todas as fontes anteriormente mencionadas, relacionando-as ao nosso objeto 

primeiro: o mural de Francisco Brennand com o tema das batalhas. Com isso, acredita-se 

identificar o surgimento de um discurso que, mesmo com origens distintas, procurou atingir a 

população, informando-a e, por vezes, formando-a acerca de suas origens. É a partir disso que 

a pesquisa entende o esforço da disciplina em estabelecer uma identidade brasileira nas 

batalhas dos Guararapes. 

Gilberto Freyre afirma em sua obra: “o endereço do Brasil foi escrito em 

Guararapes”1. Assim como Freyre, outros, na década de 1960, também tinham esse mesmo 

pensamento. E foi com esse ideal que se formou a Academia dos Emparedados2, tendo 

Francisco Brennand como um de seus membros e autor do mural sobre o tema da batalha dos 

Guararapes. A obra, elaborada por ele entre os anos de 1961 e 1962, encontra-se em local de 

grande movimentação no centro do Recife tendo bancos a sua frente para apreciação. 

O mural foi encomendado por dois banqueiros mineiros, os irmãos Gilberto e Aluízio 

de Faria, para ilustrar uma das paredes do banco Lavoura de Minas Gerais, que eles iriam 

inaugurar no Recife. O tema foi proposto pelos mesmos e, segundo o próprio Brennand, eles 

haviam sido irredutíveis. Tinha de ser a batalha dos Guararapes, confirmando o pensamento 

                                                 
1 RIBEMBOIN, Jacques. Nordeste independente. Ed do autor, 2002, p. 90. 
2 Segundo entrevista realizada com Francisco Brennand no dia 16 de julho de 2009, a Academia dos 
Emparedados foi o nome dado por Ariano Suassuna às reuniões realizadas nos domingos da década de 1960, no 
Engenho São Francisco, que pertenceu a André Vidal de Negreiros, próximo do Engenho São João, cujo 
proprietário foi Fernandes Vieira. Essas reuniões tinham por objetivo decidir o destino do mundo e das coisas, no 
dizer do próprio Brennand, mas o mundo os ignorava. 
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de Brennand acerca do sentimento unitário e independente que as batalhas, aliada ao contexto 

histórico vivido no período, traziam a todo povo brasileiro.3  

Não se deve com isso concluir de maneira pletórica que o sentimento patriótico ligado 

às batalhas dos Guararapes estivesse em toda a sociedade brasileira entre os anos de 1961 e 

1962 exclusivamente em decorrência do mural. No entanto, é possível inferir no 

conhecimento do feito para além da fronteira do acontecimento das batalhas.  

Dividido em seis partes, o mural de 33 metros de largura por 2 metros e meio de altura 

mistura elementos épicos da batalha à realidade política vivida no período. É iniciado por um 

poema de César Leal e concluído por um poema de Ariano Suassuna. O primeiro cearense, o 

segundo, paraibano, ambos frequentadores da Academia dos Emparedados e compartilhavam 

do mesmo ideal acerca das batalhas.  

César Leal alude a presença dos antepassados, edificadores da pátria brasileira. Em 

suas palavras 

 

 

 

                                                                       4                                                 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                 
3 Toda citação sobre o contexto histórico em que foi produzido o mural é baseada em entrevista realizada por e-
mail com o artista plástico Francisco Brennand, no dia 16 de julho de 2009. 
4 César Leal, poeta de origem cearense, assim inicia a primeira parte do mural: “Saudação do comandante de 
campo Barreto de Menezes / Bom dia, pernambucanos! / Com vocês estou aqui neste mural. / ‘Que fizeste, para 
tanto merecê-lo?’ / Dirão os que de estranha pátria são / Mas não vocês / Cujos avós comigo edificaram / - a 
fogo e faca e patas de cavalos – / O orgulho da pátria em Guararapes.” 
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Assim, além de se colocar na condição de herdeiro das batalhas, faz lembrar que não 

foi uma batalha e uma vitória apenas dos pernambucanos, mas de toda a pátria brasileira, visto 

ser ele mesmo de outro estado. Albuquerque Júnior (2006) afirma que o Nordeste foi o 

“espaço responsável pela formação da nacionalidade na luta contra holandeses e franceses” 

(p. 246). Logo nessa primeira parte vemos a bandeira nacional brasileira, como ela é nos dias 

atuais. A mesma será retratada em outros momentos do mural. 

A bandeira de qualquer país representa o ponto máximo da nacionalidade nas 

sociedades modernas. Se pudéssemos resumir toda a nação em um símbolo, este certamente 

seria a bandeira. Elemento de identificação de um povo em qualquer parte do mundo, a 

bandeira surgiu como uma demonstração de afirmação e ao mesmo tempo de representação 

do sentimento de unidade e ligação entre todos os habitantes daquele local.  

No caso específico da bandeira brasileira, podemos afirmar as peculiaridades na 

formação de seus símbolos. As cores, que ora significam a grandeza e beleza do país, são 

também relacionadas às cores dos membros da corte portuguesa no Brasil. O verde e amarelo, 

durante muito tempo relacionados apenas à exuberância das matas e à riqueza aurífera, são 

também as cores das famílias Habsburgo e Bragança, sendo a primeira pertencente à casa real 

da Áustria. Destarte, o maior símbolo de representação nacional brasileira configura-se com 

mais de um significado em sua elaboração. 

No mural ela é colocada como ponte entre o passado e o presente, realizando uma 

ligação temporal discursiva. A bandeira brasileira encontra-se presente em todo o mural, 

reafirmando o sentido da frase: “A pátria nasceu aqui”. Vai ser a bandeira o principal 

enunciado a costurar em algumas superfícies de emergência o sentimento das batalhas à 

construção de um sentimento nacional. 

A segunda parte do mural representa o início da batalha. Nessa parte vemos um 

soldado segurando uma bandeira verde e amarela, não com o desenho da bandeira do Brasil, 

mas com suas cores. A bandeira é verde com um círculo amarelo ao centro.  

          5 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Detalhe da segunda parte do mural. 
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Os cavaleiros presentes, segundo Francisco Brennand, estão ali representando o 

Estado Maior, com a figura do presidente à época, Jânio Quadros. Este se encontra olhando 

para nós. A imagem a seguir apresenta Jânio Quadros acenando para o espectador. À sua 

frente um holandês aponta uma arma em sua direção, ao passo que um patriota6 se coloca 

diante dele, protegendo-o com facão. 

A superioridade bélica dos holandeses e a bravura dos brasileiros, desprovidos de 

artefatos melhor elaborados, são mostradas logo nessa parte. Desigualdade que será 

demonstrada em todas as outras partes do mural e verificada também nas superfícies de 

emergência nas quais o discurso será apresentado. 

A relação entre o passado e outros momentos da história, feita no mural e em outros 

espaços, como em livros didáticos em que as batalhas são identificadas com as lutas de 

independência. Abaixo, a presença do presidente Jânio Quadros, em quem Brennand 

depositava as possibilidades de soberania nacional, mas governou por menos de um ano. 

 

                   

           7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual futuro o país aguardava? O painel possui duas datas, uma de 24 de agosto de 

1961 e outra, de 24 de abril de 1962. Na primeira data o presente atestava-se incerto, com 

turbulência política interna e externa, decorrente de ações do presidente que demonstravam 

uma tentativa em conciliar o “inconciliável”8 e que desagradavam vários setores da elite 

brasileira. Dois dias depois dessa primeira data, em 26 de agosto de 1961, Jânio Quadros 

                                                 
6 Será utilizado o termo patriota em referência à entrevista realizada com Francisco Brennand, cuja obra nasceu 
de suas “ideias políticas e porque não dizer patrióticas, da época em que elaborei os desenhos preparatórios e em 
seguida a pintura sobre o mural cerâmico”. 
7 Detalhe da segunda parte do mural tendo a figura de Jânio Quadros ao centro. 
8 Refere-se aqui às relações amistosas entre o ministro “Che” Guevara, representante de um país comunista, e 
com o presidente dos Estados Unidos da América na época, John Kennedy. 
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renunciou o governo alegando “forças ocultas” que o enxotam da presidência. A incerteza não 

findou com a saída do presidente, pelo contrário, aumentou e os apelos ao patriotismo e à 

defesa da nação e da constituição democrática passaram a ser o discurso evocado por todos. 

Os demais membros representados nessa segunda parte acham-se andando de pés 

descalços e armas e bandeira em punho, à exceção do soldado que se acha em frente aos 

holandeses, este se encontra com chapéu e penas na cabeça e calçado. As cabeças dos 

soldados estão raspadas. Ainda nessa segunda parte do mural é possível verificarmos a 

desigualdade bélica existente entre os patriotas e os holandeses, cuja figura está representada 

pelo enfrentamento de um patriota, com um facão empunhado na cabeça do holandês e este 

com uma arma superior, um arcabuz, com poder de fogo infinitamente maior do que o dos 

patriotas.  

Apesar de inicialmente ser mostrado armamento nas mãos dos brasileiros, o mural 

evidencia uma vitória muito mais ligada à coragem do que ao potencial de armas existente 

entre os patriotas. Ao final da segunda parte do mural são mostrados neerlandeses9 em 

pequeno número, mas armados e todos com vestimentas e sapatos. No detalhe abaixo é 

possível perceber a indumentária holandesa. 

    

            10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terceira parte é possível visualizar a batalha propriamente dita. Em termos 

numéricos, aqui é representada uma quantidade maior de holandeses do que de patriotas, 

sendo sete brasileiros e dezessete neerlandeses. Na luta, o armamento dos holandeses é 

composto por armas de fogo e o dos brasileiros é composto por facões, lanças e machados.  

                          

                                                 
9 Os holandeses eram conhecidos também por batavos ou neerlandeses, numa alusão à região de onde vieram. 
10 Detalhe da segunda parte do mural. 
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Segundo Brennand, todos os patriotas estão representados lutando, não há feridos ou 

mortos do lado dos brasileiros. As calças dos patriotas nessa parte não são mais azuis como 

vistas anteriormente, mas verdes com traçados amarelos. 

Não obstante a inferioridade numérica e bélica, os patriotas são representados com 

bravura, inclusive com um deles enfiando uma lança contra dois soldados neerlandeses. 

Próximo a essa luta é possível observar o único negro representado no mural. Ele está 

segurando um machado e luta contra dois soldados holandeses, um deles com uma arma e 

outro com um punhal. O negro está de chapéu, mas de pés descalços. Do lado dos holandeses 

há dez soldados caídos ao chão; nenhum do lado dos patriotas.  

 

                           12 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Detalhe da terceira parte do mural. 
12 Idem. 
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A imagem anterior mostra a continuação da batalha. As armas dos patriotas começam 

a ser mais sofisticadas, mas a luta contra os holandeses ainda é mostrada com desigualdade 

numérica para os brasileiros. São sete holandeses e seis brasileiros. Mesmo assim, não há 

mortos nem feridos do lado dos brasileiros. Três holandeses estão caídos no chão e um ferido, 

prestes a tombar. Nesta parte o cavaleiro encontra-se totalmente vestido com o verde-amarelo, 

cores da bandeira nacional hodierna e que é possível ser vista tanto nos poemas, quanto no 

centro do mural. O cavaleiro está sendo atacado por trás e um patriota atira para defendê-lo. 

No final dessa parte encontramos um soldado patriótico degolando com facão um neerlandês, 

que está com uma arma. 

A quarta parte, centro do mural, é onde os elementos de maior representação do 

patriotismo brasileiro irão se encontrar. A bandeira e uma formação que lembra uma marcha 

das forças armadas do exército são vistas nesta parte do mural. 

                                                       

 

                      13                14 

 

 

 

 

 

 

 

O centro do mural mostra a superioridade numérica dos patriotas. Enfileirados, 

identificam-se quatro colunas de soldados, todos armados e vestidos, de pés descalços. Em 

suas mãos, espadas e arcabuzes, apenas um soldado encontra-se com machado. Na mão de um 

dos soldados encontramos a bandeira nacional, exatamente no centro do mural. 

Segundo Brennand, a bandeira foi ali colocada com o objetivo de representar que foi a 

partir daquela batalha que a nação republicana brasileira passou a ser desenhada e surgiu o 

exército brasileiro, ou nas suas próprias palavras “pela primeira vez tivemos endereço certo”. 

É possível inferir, a partir dessa informação, a relação feita entre símbolos produzidos para 

identificar a pátria brasileira e o fato histórico, também identificado com a pátria. Da mesma 

                                                 
13 Detalhe da quarta parte do mural mostrando a formação do exército brasileiro. 
14 Detalhe da quarta parte do mural com a bandeira brasileira ao centro.  
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forma que a professora Maria de Lourdes Veras, em entrevista, afirmou que foram nas 

batalhas que surgiram a pátria e o exército brasileiro. 

Do lado dos holandeses são mostrados três soldados, todos com canhões apontados 

para o batalhão patriótico que se aproxima. Estes, como os demais soldados holandeses do 

mural, estão completamente vestidos, com capacetes e sapatos. Em frente a eles, empunhando 

uma faca, o líder do batalhão patriótico olha para os espectadores, assim como o soldado que 

está segurando a bandeira do Brasil. 

Na quinta parte do mural, estão representados apenas holandeses em fuga. 

Abandonando o cenário, correm desordenadamente, deixando os demais combatentes, feridos 

e mortos, num ato de covardia. Balas e canhões estão jogados e também são deixados. Os 

soldados estão feridos nessa parte do mural com flechas, instrumento utilizado pelos índios, 

primeiros habitantes do Brasil.  

    

                

 

 

               15 

 

 

 

 

Os neerlandeses fogem para fora do mural e com eles levam uma bandeira em 

farrapos. Três bandeiras holandesas estão presentes nessa parte do mural, uma nas mãos de 

um soldado montado a cavalo, a outra largada por um soldado ferido e a última, já no fim do 

mural, com o mastro quebrado e rasgada. Seguindo a bandeira em frangalhos temos dois 

soldados correndo a passos largos para sair de vez da batalha que tantas baixas provocou do 

lado dos holandeses. A última parte foi reservada para o poema de Ariano Suassuna. Ele fala 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Detalhe da quinta parte do mural. 
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Deus está presente no mural por meio do texto de Ariano Suassuna como um escritor, 

que “escreve certo em linhas tortas”, evitando, por fim, que o “mal” se instaure na terra “cor 

de vinho”. A onça agateada espreita, dormindo e acordada, vigiando o que está por vir na terra 

sagrada. Mais uma vez aparece aqui a bandeira republicana brasileira, em cima e embaixo do 

poema de Ariano Suassuna, como que para corroborar a ideia de que a vitória nas batalhas fez 

surgir o Brasil. 

Acima e abaixo do mural vemos elementos da fauna e flora brasileira. Beija-flor, 

onças e cajus contrastam com armas e elementos de batuque. Um holandês encontra-se caído 

com sua bandeira e mais à frente é possível verem corpos mutilados. Uma cena de batalha: 

um holandês no chão e um patriota em cima dele com um facão; logo atrás vemos um 

holandês com uma arma apontada para as costas do patriota e outro patriota que, apesar de se 

encontrar armado com arcabuz, está empunhando uma faca, à espreita do ato prestes a 

                                                 
16 Sexta parte do mural, poema de Ariano Suassuna: “Guararapes / A terra côr de vinho: a furna, a onça castanha. 
/ Num campo de batalha – o mundo, o ouro do sol – há sangue nas raízes, há ossos que branquejam: no sol da 
terra sangra o sol deste outro sol. / E ainda esturra aqui a onça da paz, escura, mestiça magistral – a onça 
agateada: um de seus olhos dorme, o outro, aceso, encandeia, vigiando o sol, as pedras, as árvores sagradas. / E 
Deus escreve certo suas áureas linhas tortas; nesta terra, que é Dêle, o Diabo perde as botas. / - ‘Viva o sangue de 
Deus limpando a luz do mal!’ - / Grita o clarim dos cantos, à luz dêste mural. / Ariano Suassuna” 
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acontecer na sua frente, talvez na iminência de proteger o compatriota que será covardemente 

atingido por um tiro desferido por trás. 

 

 

 

 

Um leão amedronta dois holandeses e um terceiro está fugindo a cavalo. O estado de 

Pernambuco é conhecido por todo país como o leão do norte; apesar de sabermos que o leão 

não pertence à fauna brasileira o mesmo encontra-se aqui representado, possivelmente com 

essa conotação. Apesar de estar na borda inferior do painel, tanto a cena de batalha quanto a 

representação do leão encontram-se no centro do mural.  

 

 

 

 

 

 

O mural aparece para demonstrar tudo o que os brasileiros esperam da pátria. É 

possível ver todo o discurso que os sistemas de educação irão mostrar em seus livros ali, na 

rua, à espera da vista de todos. Vemos o enunciado diante de nós, como  

 

elemento último, indecomponível, suscetível de ser isolado em si mesmo e capaz de 
entrar em um jogo de relações com outros elementos semelhantes a ele; como um 
ponto sem superfície mas que pode ser demarcado em planos de repartição e em 
formas específicas de grupamentos; como um grão que aparece na superfície de um 
tecido de que é o elemento constituinte; como um átomo do discurso. (FOUCAULT, 
2008a: 90) 
 

A partir da afirmação de Foucault pode-se expor a obra de Francisco Brennand e a 

partir dela relacionar todos os discursos que permearam as batalhas dos Guararapes em 

sentido educacional. O discurso só emerge quando se torna possível interligar enunciados e 

enunciadores discursivos que não se conhecem e por vezes não compactuam da mesma ideia, 

mas reverberam algo na condição de verdade, sendo em muitos momentos apenas uma 

vontade de verdade. 
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Dessa forma podemos observar o nascimento do discurso diante de nossos olhos, com 

a presença de elementos inexistes ao período retratado, contudo, ali, presentes, existindo antes 

de sua existência.  O mural representa a memória viva de uma batalha que procurou 

demonstrar algo mais que meia dúzia de patriotas lutando contra uma dúzia de invasores.  

Ao percebermos figuras não pertencentes ao período da batalha, mas ao período 

vivenciado pelo autor da obra, como a bandeira nacional e o presidente Jânio Quadros, 

podemos identificar nada além do que o artista quer mostrar de uma relação estreita entre o 

fato retratado e o momento histórico vivido. O discurso do patriotismo encontra-se vivo tanto 

na batalha quanto na conjuntura histórica existente nas décadas de 1960-1970. E os 

personagens encontram-se ali para mostrar um tempo que já passou, mas continua presente.  

 

OS DEMAIS ESPAÇOS DE PRODUÇÃO DO SABER E SUAS RELAÇÕES 

DISCURSIVAS COM O MURAL DE BRENNAND 

 

 O mural elaborado por Francisco Brennand configurou-se como o marco inicial da 

pesquisa por conter inúmeros discursos tanto em sua elaboração quanto em sua apresentação. 

O artista é convencido e convence-se da temática pedida na sua criação. Além disso, 

confluencia elementos do tempo presente à criação do mural ao fato passado, promovendo 

uma relação não só por meio de personagens, mas também por detalhes mostrados que 

retratam o discurso da identidade nacional. 

 Os desenhos, as cenas e os poemas remetem à elaboração de um monumento que são 

as batalhas dos Guararapes como um cenário na formação da pátria. O mural possui tudo o 

que foi abordado ao longo da pesquisa e o que será apontado a seguir. 

Elaborado em dois anos bastante importantes para os rumos que o país tomou no 

período posterior, estabelece-se o corpus a partir do mural. O contexto histórico abordado 

possui relação estreita com o discurso apresentado, principalmente pelos inúmeros enunciados 

presentes não só nas batalhas dos Guararapes, mas a existência dos mesmos em afirmações no 

discurso educacional.  

 A relação de eventos do passado e do presente, vista na obra elaborada por Francisco 

Brennand no início da década de 1960, não se restringem a essa superfície de emergência. Os 

livros didáticos, as manifestações cívicas, as falas dos personagens no filme, as pessoas 

entrevistadas, os episódios que remontam as batalhas contam sobre uma relação muito 

importante entre o passado e o presente.  
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 A maneira como as batalhas dos Guararapes são retratadas nos livros, tanto didáticos 

quanto outros de caráter educacional produzidos no período, fazem alusão ao surgimento da 

pátria naquele momento, bem como outros aspectos. Assim, é possível encontrar nas mais 

variadas obras a menção ao índio Filipe Camarão, ao negro Henrique Dias e ao português 

João Fernandes Vieira. 

 Não só os personagens encontram sentido ao serem tratadas as batalhas, como também 

uma demonstração direta, assim como nas décadas de 1960 e 1970, da existência clara da 

democracia racial que se faz ver desde o início da tomada de consciência patriótica. A 

ausência de hierarquia entre as etnias que formaram o Brasil, tal como foi analisado 

anteriormente, não apenas não existiu como se fez questão de não ser evidenciada ao abordar 

o episódio. 

 Os anos 1960 e 1970 não foram as primeiras décadas em que se fala que o Brasil é 

uma democracia racial. A pesquisa identifica como sendo o período em que as batalhas dos 

Guararapes e o mito da democracia racial se encontram em um discurso educacional de 

surgimento da pátria. Assim, o mural representa o negro, o branco e o índio na tentativa de 

mostrar a verdade da formação brasileira por meio da representação conjunta dos três 

elementos. Bem como tratado nos livros didáticos e anteriormente analisados, essa aparição 

não ocorre de maneira igualitária, revelando certa hierarquia. Só há a representação de um 

negro no painel elaborado por Brennand e o elemento indígena é encontrado na presença de 

penas nas cabeças de alguns “soldados”, menos do que a demonstração em características 

físicas aparentes. 

 A interrelação entre passado e presente não se configura como algo que existia 

anteriormente. O que se percebe com isso é exatamente a criação de um discurso cujo 

contexto de um período do passado serve para atender, em situações distintas, as necessidades 

do momento presente. Assim, as batalhas dos Guararapes não foram o ponto de surgimento da 

nacionalidade ou mesmo do patriotismo brasileiro, mas a grade de especificação ideal para a 

formulação desses discursos nas décadas de 1960 e 1970. 

 O contexto histórico em termos educacionais desse período remeteu ao pensamento 

positivista exaltado. Ao fazer menção acerca do positivismo é importante se ver de quais 

maneiras ele se desenvolveu e quais suas principais aplicações nesse momento. É nesse 

sentido que se toma, para a identificação de como as escolas trataram do tema das batalhas 

dos Guararapes que se recorreu aos livros didáticos. 
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OS LIVROS DIDÁTICOS E AS BATALHAS DOS GUARARAPES NA CONSTRUÇÃO 

DA IDENTIDADE NACIONAL BRASILEIRA 

 

 Os livros didáticos usados nas escolas entre os anos 1960 e 1970 expressavam as 

batalhas dos Guararapes com o sentido de produzir a verdade do surgimento da pátria a partir 

desse episódio. Assim elas são vistas em uma das fontes didáticas analisadas 

 

A perda dos negros e índios não se relata. Ainda por alguns anos mais se prolongou 
a guerra, mas foi esta vitória (na 1ª batalha dos Guararapes) que decidiu da sorte do 
Brasil. Tão pouco havia contado com ela o timorato governo da Bahia, que o conde 
de Vila Pouca, tendo por impossível resistirem os pernambucanos às forças 
superiores da Holanda, tinha mandado para o Rio de S. Francisco um destacamento 
de cinco companhias a proteger os fugitivos.17 

 

 A primeira batalha dos Guararapes é vista pela fonte como algo que definiu os rumos 

do Brasil. Ao tratar o governo da Bahia na condição de medroso, faz isso exaltando os 

pernambucanos que, mesmo tendo inferioridade de forças, continuou na guerra para expulsar 

os holandeses. A fonte aponta para a existência de outras batalhas para a restauração, mas 

foram as dos Guararapes que, segundo o texto, decidiu a sorte do país. 

 Igualmente ao texto do livro didático, afirma Brennand que “o nome Brasil não 

existiria se não fossem as batalhas dos Guararapes”. Ambos enunciadores colocam as batalhas 

dos Guararapes na condição de instância de delimitação, concorda que a partir delas foi 

possível criar o discurso da pátria brasileira. 

 A ligação entre as batalhas e episódios posteriores da vida brasileira também podem 

ser encontrados. Bem como Brennand retratou Jânio Quadros em seu mural, relacionando-o 

ao acontecimento passado, encontra-se a seguinte afirmação “[...] a independência só se 

efetivou 300 anos depois do início da colonização, embora suas primeiras manifestações já 

tenham surgido um século depois, ou seja, nas lutas em que os nordestinos expulsaram o 

invasor batavo. [...]”18 

 Tanto a aparição de Jânio Quadros no mural quanto a da independência como algo que 

já existia na insurreição são enunciações que buscam retratar uma verdade indiscutível. Essa 

                                                 
17 Citado no livro de História do Brasil, de Robert Southey. 
18 Extraído do livro Estudos de problemas brasileiros, do Ten. Cel. Prof. Enjolras José de Castro Camargo. 
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forma de similitude, aqui identificada com o conceito foucaultiano de aemulatio19, realizou 

uma aproximação das coisas despesas no tempo. 

 Tratar Jânio Quadros e a independência do Brasil como frutos das batalhas dos 

Guararapes parece ser exatamente a procura pelo estabelecimento de um espelho entre fatos e 

personagens passados e presentes. Todas as aparições possuem vida, apesar de se refletirem. 

No entanto, apontar a existência de Jânio Quadros e da independência do Brasil às guerras de 

expulsão dos holandeses corresponde a valorar este acontecimento em razão dos dois 

anteriores. 

 Jânio Quadros representava para Brennand o símbolo de uma nação que “não [era] um 

bordel”. A independência do Brasil representou o principal episódio na afirmação de uma 

nação. Foi criada em ambas as citações uma naturalização com a insurreição pernambucana, 

provocando nas similitudes a verdade. Promoveu-se uma ordem cuja realidade e imagem 

projetada não são perceptíveis ou mesmo passíveis de identificação. 

 A diferença entre o efetivo militar holandês e o brasileiro também é ressaltada no 

mural e nos livros que abordam as batalhas. É possível identificar a superioridade numérica e 

bélica do lado holandês. Em ambos observa-se certa exaltação ao fato de os brasileiros serem 

identificados como menos preparados a uma luta contra um ‘invasor’ com maior poder de 

fogo.  

 No mural, encontram-se os holandeses munidos de canhões e do lado brasileiro a 

maioria munida de facões e machados. Da mesma maneira que ao tratar dessa diferença em 

livros didáticos aparece a seguinte definição: “um exército holandês de 6000 homens, entre os 

quais 300 tapuias, deslocou-se do Recife. A operação era vistosa e impressionante: levavam 

61 bandeiras e artilharia”20.  

Há uma constatação do numeroso exército holandês e do seu orgulho ao carregar 61 

bandeiras para o campo de batalha. Por fim, a mesma fonte que aponta para a superioridade 

dos holandeses conclui as batalhas dos Guararapes afirmando: “se a primeira vitória dos 

Guararapes convencera os estadistas portuguêses (sic) de que não era prudente ceder ou 

vender Pernambuco, a segunda convenceu os comerciantes holandeses de quer só com muitos 

sacrifícios nêle (sic) conseguiriam permanecer.”21 

   

                                                 
19 A aemulatio é, de acordo com Foucault (2007), “uma espécie de conveniência, mas que fosse libertada da lei 
do lugar e atuasse, imóvel, na distância” (p. 26). 
20 Extraído do livro História do Brasil, de Armando Souto Maior. 
21 Ibdem. 
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O PROJETO RONDON NOS GUARARAPES: O EXERCÍCIO DO PODER NA 

AFIRMAÇÃO DO DISCURSO 

 

Os anos de 1971 e 1972, dez anos após a elaboração do mural, foram particularmente 

definidores desse esforço. Em 1971, após dois meses de estudos do Projeto Rondon nos 

Guararapes, foi inaugurado no dia 19 de abril o Parque Histórico Nacional dos Guararapes. A 

data remonta ao episódio da primeira das duas batalhas ocorridas nos Montes Guararapes. 

 O projeto em si teve cunho educacional na medida em que o desenvolvimento do 

mesmo foi realizado com a ajuda de estudantes de várias partes do país que auxiliaram na 

elaboração e execução do projeto. Isso foi feito por meio da escavação, levantamento de 

dados, transcrição de textos, elaboração de relatórios e o livro Projeto Rondon nos 

Guararapes. O mesmo aborda todos os passos percorridos do início ao fim do projeto. 

 De acordo com o general de exército João Bina Machado, o objetivo principal do 

Projeto Rondon era a de “canalizar a agressividade natural e válida da juventude, no sentido 

de uma participação mais realista na construção do Brasil Grande com que todos sonhamos e 

que à juventude pertencerá”22. Segundo Estanislau de Oliveira, coordenador regional do 

Nordeste do Projeto, o Projeto Rondon figurava como o maior movimento universitário do 

gênero no mundo. 

 Ao colocar a “agressividade natural e válida da juventude” e a necessidade de 

canalizá-la para fazer com os estudantes contribuam na construção do país encontra 

consequência pelo momento histórico anterior, de “conturbação social” e perigo da ameaça 

comunista apontados para a realização do 31 de março de 1964. A operação Guararapes foi 

iniciada, assim, como uma alternativa educacional de direcionamento dessa “agressividade 

natural” do jovem ao mesmo tempo que promoveu o senso de unidade nacional, apontado 

como início as batalhas e presente também naquele momento. 

 O esforço foi realizado pelas instituições legitimadoras do discurso oficial, aqui 

representados pelo exército brasileiro, pela biblioteca pública do estado de Pernambuco, pela 

companhia nordestina de serviços gerais, pelo arquivo público estadual de Pernambuco, pelo 

2º distrito da diretoria de do patrimônio artístico nacional, pelo governo do estado de 

Pernambuco, pelo instituo arqueológico e geográfico de Pernambuco, pelo instituto Joaquim 

Nabuco de pesquisas sociais, pelo museu do estado de Pernambuco, além das instituições de 

                                                 
22 Palavras pronunciadas pelo general na ocasião do encerramento da operação Guararapes do Projeto Rondon e 
reproduzidas no prefácio do livro Projeto Rondon nos Guararapes.  
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ensino superior do estado, como a universidade federal de Pernambuco, a universidade federal 

rural de Pernambuco e a universidade católica de Pernambuco.  

Todas elas são aqui entendidas na condição de instituições educacionais por terem o 

poder de legitimar o discurso e por entender que, sendo o discurso da pátria educacional, as 

superfícies onde ele irá emergir também o são. 

 O discurso apresentado na primeira parte do livro coloca as batalhas dos Guararapes 

na condição de concretude da resistência à dominação holandesa. O “orgulho da pátria em 

Guararapes” estava demonstrado na bravura dos brasileiros ante o poderio bélico dos 

holandeses. Tal qual mostrado no mural elaborado por Brennand o poderio bélico dos 

holandeses é também aqui ressaltado. No entanto, a numerosa e experiente organização 

militar holandesa não intimidou o contingente luso-brasileiro.  

 O interesse em defender sua liberdade e terra fez com que o grupo luso-brasileiro 

tivesse motivações mais fortes para lutar. A imagem no centro do mural23 de Brennand mostra 

um homem empunhando uma faca diante de três canhões holandeses sendo disparados. 

Mesmo descalços, os patriotas seguem no seu propósito de defender a pátria e a liberdade 

frente aos holandeses. 

 As formações discursivas encontram inúmeros pontos de convergência nas batalhas 

dos Guararapes. A liberdade é um enunciado evidenciado várias vezes quando se trata desta 

instância de delimitação por ser retratada do ponto de vista que foi de fato uma luta pela 

expulsão do ‘invasor’. O sentimento de “amor a terra” será o comentário mais enfatizado ao 

lembrar as batalhas em contraponto ao mero desejo de “exploração” dos batavos. Talvez por 

esse motivo no mural tenha sido reproduzida a bandeira do Brasil e a da Holanda, numa 

alusão de luta entre países, sem levar em consideração ser a região ainda pertencente a 

Portugal. 

 Outro aspecto levantado pelo Projeto Rondon nos Guararapes é a questão que as lutas 

de insurreição, ao unirem negros, brancos e índios, provocaram uma anulação das distâncias 

sociais existentes. O contexto histórico em que se desenvolve a pesquisa foi marcado 

principalmente pela afirmação da unidade nacional, procurando dirimir quaisquer tipos de 

diferenças existentes. O ideal de segurança nacional pregado pelos militares de forma 

contundente após 1964 constitui, em uma de suas essências, na manutenção da integração 

nacional e na paz social, de acordo com Natanael Sarmento em seu livro Organização Social e 

Política do Brasil.  

                                                 
23 A quarta parte do mural mostra a bandeira brasileira atual, inexistente à época das batalhas. 
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 Eleger um episódio da história do Brasil cujo comentário reporta a anulação ou 

atenuação das distâncias sociais comunga perfeitamente com o sentimento de integração 

nacional e, principalmente, de paz social. Ou, nas palavras de Foucault (2008), “o novo não 

está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” (p. 26). Seguindo esse pensamento, a 

educação será a disciplina que legitimará o discurso da identidade nacional a partir das 

batalhas dos Guararapes, fazendo-o circular em um contexto de necessidade de afirmação 

dessa identidade. 

 Bem como apresentado no mural de Brennand, o livro referencia as batalhas dos 

Guararapes para identificá-las com a origem de outros acontecimentos e personagens da 

história do Brasil. Se no mural foram registradas as figuras de Jânio Quadros, do Estado 

Maior brasileiro e da bandeira republicana, o livro do Projeto Rondon nos Guararapes afirma 

uma tomada nítida de consciência da liberdade adquirida nos Guararapes.  

 

Dentro do âmbito da História, nos movimentos que se sucederam aos da luta contra 
o invasor, um Vicente Ribeiro dos Guimarães; um José de Barros Lima, famoso sob 
a alcunha de “Leão Coroado”, participando numa revolução como a de 1817 em 
Pernambuco; ou um Paes de Andrade, levantando as províncias contra o imperador, 
são significativos como exemplos da consciência de nacionalidade e liberdade 
adquirida pelos luso-brasileiros.24 
 

 A passagem seguinte demonstra o enunciado, colocando episódios posteriores à 

restauração como tendo sido reflexos da expulsão dos holandeses. A essa interdição coaduna 

a assertiva de Brennand, a quem “nem Jânio Quadros e nem o nome Brasil não existiriam se 

não fossem as Batalhas dos Guararapes”. Repetir incansavelmente o que jamais havia sido 

mencionado constitui estabelecer uma vontade de verdade que vai ser tomada por verdade nas 

diversas instituições legitimadoras do discurso.  

 O Parque Histórico Nacional dos Guararapes, principal resultado do Projeto Rondon 

nos Guararapes, representou a materialização do anseio do Estado em promover o ideal de 

segurança nacional por meio da educação. Inaugurado no dia 19 de abril de 1971, data da 

primeira batalha no século XVII, o PHNG contou com a presença do presidente da época, 

Emílio Garrastazu Médici (1969-1974). Seu governo é lembrado pelo período do “milagre 

econômico” e dos anos de maior repressão social no Brasil. 

 Foi nesse governo que se acentuaram várias ações no que concerne a afirmação da 

identidade nacional. A execução do Projeto Rondon e a criação do Parque Histórico Nacional 

                                                 
24 Trecho extraído do capítulo intitulado “A insurreição e suas causas”. 



 109 

dos Guararapes podem ser consideradas como as ações mais diretamente ligadas à afirmação 

do discurso de surgimento da pátria nas batalhas dos Guararapes. Não obstante o esforço de 

consolidação de uma unidade nacional com a promulgação da lei nº 869/69, que estabeleceu a 

Moral e Cívica como disciplina e prática educativa, a inauguração do PHNG pode representar 

a materialização desse discurso. 

 

O FILME BATALHA DOS GUARARAPES 

 

 As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela continuidade do Cinema Novo, 

surgido nos anos 30. De acordo com Albuquerque Júnior (2006), a formação discursiva 

nacional-popular entra em crise após 1964. O cinema, utilizado desde os anos 1930 para 

“ensinar ao povo o que era o país e como superar a sua situação de atraso” (Albuquerque 

Júnior, 2006: 273), passa a ser também instrumento do governo na reprodução de discursos.  

 O Ministério da Educação, a partir de 1970, passou a estimular a produção de filmes 

de caráter histórico (BERNADET e RAMOS, 1994). A partir de 1975 investiu orçamento 

para a execução de filmes com teor histórico. 

 Com o filme Batalha dos Guararapes o poder instituído utiliza-se de mais um 

instrumento para promover a vontade de verdade. Trata-se da produção cinematográfica 

nacional mais cara até então produzida, com recursos exclusivamente brasileiros e grande 

apoio do exército brasileiro, participando nas cenas de batalha. Gravado no ano de 1978, 

estreou em 25 de setembro do mesmo ano em 250 salas de cinema em todo o país. 

 O filme Batalha dos Guararapes é composto por inúmeros discursos e enunciados já 

identificados em todas as demais superfícies de emergência. A democracia racial com a 

participação de brancos, negros e índios; a religiosidade cristã católica, colocada como única 

no Brasil; os holandeses sendo apontados como invasores e hereges; o processo de insurreição 

na condição de nascimento da pátria brasileira. 

 Sob a direção de Paulo Thiago e com a produção da Sagitarius Filmes, contou com 

elenco de importantes atores que despontavam no cenário nacional. Foi o filme mais caro até 

então produzido pelo Brasil, com um custo total de três milhões e meio de dólares e tendo 

incentivo financeiro do governo federal. Foi gravado no ano de 1978, durante o governo de 

Ernesto Geisel, em um período em que se iniciava a abertura ‘lenta, gradual e segura’ do 

regime militar. 

 O filme pode ser apontado como mais uma tentativa do poder em afirmar uma 

identidade promovida por meio do discurso de surgimento da pátria nas batalhas dos 
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Guararapes. O começo do filme relata a formação do povo brasileiro, com a presença de 

índios, negros e brancos, reforçando a ideia de perfeita harmonia entre os povos antes da 

chegada dos holandeses. 

 O termo ‘brasileiro’ é constantemente usado, tanto por holandeses quanto pelos 

personagens representantes do povo brasileiro. Na cena de chegada dos holandeses, eles 

gritam: “MORTE AOS BRASILEIROS!” Em fala de João Fernandes Vieira ele diz: “Eu amo 

este país. Aqui construí minha vida, minha família e ajudei este a se tornar um lugar 

civilizado”. Mais adiante, ele diz: “Nós vamos reconquistar esse país”. 

 Assim como em outras fontes, elementos do passado e do presente se confundem na 

elaboração dos discursos. O comentário que surge em afirmar que os holandeses lutavam 

contra os ‘brasileiros’ e a visão de Fernandes Vieira em ter contribuído na construção e na 

civilização do Brasil remetem a dois enunciados já mencionados. O sentido de hierarquia 

tratado em capítulos anteriores aqui se encontra também presente no que diz respeito à 

valoração dos heróis da restauração pernambucana.  

  João Fernandes Vieira, apesar de ser mostrado no filme como um interesseiro, é 

colocado na condição de líder dos brasileiros. É dele a fala que antecede a primeira batalha 

dos Guararapes de que ninguém é obrigado a ficar e a lutar, quem quisesse partir poderia. O 

voluntarismo apregoado nessas palavras remete ao discurso de unidade e despretensão 

mostrada do mural de Brennand, com a representação de insurretos descalços e sem maior 

poderio bélico que os holandeses. 

 Em cena que mostra a assembleia entre os senhores de engenho e os líderes da 

insurreição, um dos membros da elite açucareira enfatiza que estes estão se sacrificando 

enquanto eles se preocupam apenas com os seus interesses. Os negros, representados 

exclusivamente na figura de Henrique Dias e os índios, com Felipe Camarão, são vistos como 

lutadores quase que desinteressados. Henrique Dias afirma que, apesar da promessa de 

alforria aos que lutassem do lado dos senhores de engenho, seus parentes continuarão 

escravizados. O voluntarismo é mais uma vez aqui mostrado. Aos índios, a afirmação é de 

que sua adesão ao movimento parte da crença destes à religião dos jesuítas e do papa. 

 Apesar dos distintos interesses, os líderes da insurreição são identificados no filme 

com uma causa única: expulsar o inimigo comum. Destarte, os holandeses são vistos como 

inimigos de negros, brancos e índios, sem distinguir quais os motivos que aqueles têm para 

ser inimigo dos índios e negros. A impressão passada, mais uma vez, é de unidade, não só 

racial, mas também social. 
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AS SUPERFÍCIES DE EMERGÊNCIA E A QUESTÃO RELIGIOSA 

 

 As fontes analisadas apontaram, entre outros enunciados, para uma confluência dos 

povos que expulsaram os holandeses em torno da religião. Tomando a religião católica a 

partir da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, construída no mesmo local onde ocorreram as 

batalhas, é feita a simpatia.  

 Albuquerque Júnior (2006) afirma ter sido a Igreja católica “o cimento de nossa 

unidade” (p. 102). A interdição na questão religiosa surgiu no sentido de procurar estabelecer 

uma unidade com o objetivo claro de formação da identidade nacional brasileira. O discurso 

de que o Brasil foi composto por pessoas muito ligadas à religião ou de que o Brasil é um país 

religioso é automaticamente remetido ao catolicismo. Essa positividade está ligada a uma 

vontade de verdade em se criar uma única identidade nacional com o que se acredita ser o seu 

elemento mais importante. 

 A presença do elemento religioso foi vista em todas as fontes e, ao tratar os holandeses 

pela alcunha de “hereges” colocam aqueles que lutavam contra eles na condição de crentes. 

Realiza-se a similitude entre identidade nacional brasileira, religião cristã católica e as 

batalhas dos Guararapes. Outros episódios da insurreição pernambucana também atribuem 

suas vitórias à intervenção divina. Na instância de delimitação estudada essa intervenção 

passa a ter comentários que extrapolam os limites de mera crença. Os documentos da época, 

mostrando a inferioridade numérica dos brasileiros, foram utilizados como constatação dessa 

intervenção. 

 O mural elaborado por Brennand é terminado por uma poesia de Ariano Suassuna na 

qual o artista relembra os feitos “heróicos” de Guararapes e aborda Deus como alguém que 

“escreve certo suas áureas linhas tortas”. O próprio escritor, segundo Albuquerque Júnior 

(2006), teria afirmado que a Igreja (aqui entendida exclusivamente como a Igreja Católica) e o 

Exército seriam “as únicas instituições capazes de ordenar a sociedade brasileira, de manter a 

ordem e independência da nação, contra as ‘forças estrangeiras, o cosmopolitismo’ que 

tendem a destruí-la” (p. 166). Na continuação do poema no mural, Ariano Suassuna diz que 

esta terra é Dele. Assim como no poema é possível identificar Deus de forma bastante 

explícita, os livros didáticos, o Projeto Rondon e o filme também exaltam esse aspecto. 

 A fé é o ponto alto na descrição do sentimento patriótico surgido nas guerras de 

restauração, mais particularmente nas batalhas dos Guararapes. Os livros abordam os 

acontecimentos “com esforço hercúleo, vontade inquebrantável, fé, sacrifícios indescritíveis e 

processos de combate genuinamente brasileiros, criaram condições para a recuperação de 
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Pernambuco e Angola para Portugal, além de preservarem a unidade física e espiritual do 

Brasil.”25 Tanto a unidade territorial quanto a espiritual são tomadas representando grande 

valor para o surgimento do sentimento patriótico. 

 Em várias superfícies de emergência houve a pormenorização das religiões indígenas 

e de matriz africana, chegando por vezes a desconsiderá-las, como na passagem seguinte 

 

Felipe Camarão, no século XVII, representando a raça incorporada à civilização 
ocidental, o índio cristianizado [pois que não tinha originalmente religião], na luta 
contra as tentativas estrangeiras de fixação em nossa terra.26 

 

 Não se vê nenhum constrangimento em afirmar que o índio não possuía religião e, por 

isso, assimilou a religião católica. Ao tratar das religiões professadas pelos negros, em 

algumas passagens se faz o sincretismo com a católica, colocando a visão do negro na 

condição de primitiva. 

 

É próprio das culturas primárias a absorção de elementos culturais da civilização 
visitante: a imitação, o uso dos objetos. A cultura de base não tem consciência da 
genuinidade que a sua criatividade expressa. Daí a fácil assimilação para o 
sincretismo e a transculturação. Simplesmente assimilam parcial ou totalmente, e, 
por não terem o preconceito do “GOSTO”, jamais se preocupam com a procedência 
do consumo. Não perguntam se o objeto é de gosto plebeu ou burguês, se urbano ou 
rural, se sofisticado ou simples.27 

 

 Para o discurso fomentado pelos instrumentos educacionais desse período foi 

considerada em maior valor a religião católica. As expressões religiosas dos povos negro e 

indígena foram tratadas no contexto de sincretismo na qual a primeira figura como eixo 

central para o desenvolvimento das outras. Por fim, foi a religião católica que uniu os três 

elementos formadores da civilização brasileira em torno de um objetivo comum, não a 

religião dos negros ou a dos índios. 

 Destarte, a causa comum para a insurreição pernambucana foi também a manutenção 

da unidade religiosa, qual seja, a religião católica. Seguindo o que foi escrito por Ariano 

Suassuna e representado por Francisco Brennand no mural, a educação Moral e Cívica e sua 

                                                 
25 Extraído do livro História do Exército Brasileiro, que trata da insurreição pernambucana. 
26 Trecho extraído do livro História do Exército Brasileiro. 
27 Trecho extraído do livro de Natanael Sarmento, Organização Social e Política do Brasil, em capítulo que trata 
da formação étnica e cultural do Brasil. 
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principal materialização, o PHNG28 demonstraram a presença constante da Igreja Católica na 

formação discursiva da unidade.  

 As festividades anuais comemorativas às batalhas dos Guararapes contavam com a 

celebração de uma missa na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. No ano de 1962, em 

homenagem aos “heróis” de Guararapes, a Força Aérea Brasileira (FAB) entregou uma placa, 

colocada à entrada da Igreja. Esse momento contou com a presença do então governador Cid 

Sampaio e do general (futuro presidente) Costa e Silva29, que descerraram a placa. 

 Os holandeses, vistos como hereges, não são apontados como pregadores da liberdade 

religiosa. Assim é descrito João Maurício de Nassau, governante holandês entre os anos de 

1637 e 1644 

 

Também não foi João Maurício, como erroneamente tem sido apresentado, tolerante 
quanto à religião católica, dominante em toda a região ocupada. Interesseiramente 
protegeu os judeus, que para isso pagavam-lhe uma contribuição, a ponto de suscitar 
reclamações. E teve motivos inconfessáveis para amparar os calvinistas, pois uma de 
suas amantes no Brasil foi exatamente a filha do respectivo pastor. Quanto aos 
católicos, se por interesse político durante algum tempo permitiu seu culto, não 
tardou a persegui-los, expulsando do território ocupado todos os frades franciscanos, 
beneditinos e carmelitas que nele ainda se encontravam.30 
 

 A religião católica aqui é apontada como dominante e perseguida pelos holandeses. A 

poesia de Ariano Suassuna no mural de Brennand afirma que esta terra é de Deus e que o 

Diabo perde as botas. Em outra superfície de emergência, as divergências religiosas foram 

vistas com certo abrandamento por parte de Nassau, mas com extrema perseguição aos 

católicos com a saída deste e a chegada de um novo governante holandês. 

 

Temos acentuado já que entre outras, o conflito entre a nossa religião, católica, e a 
religião dos flamengos, protestante (...) foram causas fortíssimas no despertar da 
revolta dos luso-brasileiros. (...) 
A verdade é que sob a administração de Nassau a religião católica gozava de certa 
tolerância. (...) O novo governador (...) extremou a perseguição ao catolicismo. (...) 
Daí porque iniciando o movimento de libertação, queriam não trégua nem 
clemência, mas afastar a usura, conservar sua crença e fé na religião católica, 
defender sua terra. Enfim, expulsar os invasores definitivamente.31 

  

 Uma das causas para expulsar os “invasores” foi não apenas a restauração da unidade 

territorial, mas também religiosa. A manutenção de uma religião “única” no Brasil dependeria 

                                                 
28 Parque Histórico Nacional dos Guararapes. 
29 Segundo o jornal Diário de Pernambuco, do dia 25 de abril de 1962, p. 3. 
30 Extraído do livro de Hélio Vianna, História do Brasil, em parte que aborda a administração nassoviana. 
31 Extraído do livro Projeto Rondon nos Guararapes, em que trata das causas da insurreição. 
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da expulsão dos flamengos. Essa assimilação entre a religião católica e a expulsão dos 

holandeses constituiu-se em mais enunciado proposto a se relacionar com a formação da 

identidade nacional. 

 Estipular uma religião unitária e fazê-la importante nas comemorações das batalhas 

dos Guararapes foi mais um esforço do poder instituído. A Igreja de Nossa Senhora dos 

Prazeres, simbolizando a fé do povo brasileiro nas batalhas dos Guararapes, passou a ser mais 

um enunciado para essa instância de delimitação. 

 A imagem da religião mostrada no filme Batalha dos Guararapes foi unicamente a 

católica, bem como nas demais superfícies de emergência. Em fala de Filipe Camarão, o 

personagem fez a seguinte afirmação: “contra os holandeses hereges, inimigos dos potiguares, 

inimigos dos jesuítas e do Cristo verdadeiro”. O “Cristo verdadeiro” certamente não foi o 

representado pelos calvinistas, mas pela Igreja Católica, como ele bem frisou em sua fala. 

 Quanto à visão de que os índios não possuíam religião, há a passagem na qual 

Henrique Dias diz que os índios só entraram na guerra porque acreditavam na religião dos 

jesuítas e do papa. Essa passagem corrobora a ideia transmitida em alguns livros didáticos da 

menor importância da religião indígena e da facilidade com que eles puderam ser aculturados, 

assimilando com rapidez a verdadeira religião. 

 Ainda no sentido das positividades, há a afirmação no filme por Frei Salvador de que 

Deus está com os brasileiros, pois Ele também o é. Há uma assimilação em ser brasileiro e ser 

católico, portanto ter Deus ao seu lado. Os “hereges”, por não terem Deus ao seu lado, não 

obtêm a vitória. O mesmo se encontra no poema de Ariano Suassuna, ao constatar que esta 

terra pertence a Ele. 

 A religião católica, a união das raças fundadoras do Brasil, a expulsão do invasor 

herege, comum a brancos, negros e índios encontram uma instância de delimitação. As 

batalhas dos Guararapes e a região onde as mesmas aconteceram foram colocadas no 

discurso, a partir do qual foi possível conceber a verdade de um local e data para surgimento 

do sentimento patriótico nos brasileiros. 
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O objetivo da pesquisa foi o de identificar em quais superfícies de emergência foram 

possíveis o discurso de surgimento da pátria a partir das batalhas dos Guararapes entre as 

décadas de 1960 e 1970. Desde o início entendido na condição de educacional, as fontes 

analisadas mostraram-se aqui no intuito de informar e formar a população acerca não apenas 

de suas origens, mas de seu espírito quanto país. 

A partir dos questionamentos inicias sobre os meios educacionais utilizados para 

fomentar o discurso e de que maneira as batalhas dos Guararapes surgiram nesse período 

como marco histórico na criação da nacionalidade, a pesquisa obteve várias afirmações. A 

primeira delas foi de que não apenas a escola fomentou o discurso patriótico. O status 

presente nos espaços onde foram proferidos os discursos possuiu o poder de conferir uma 

verdade acerca das batalhas dos Guararapes.  

O objeto, as batalhas dos Guararapes, e o método, o discurso de surgimento da pátria, 

foram os elementos impulsionadores da pesquisa. Para tanto, alargar o sentido da concepção 

de educação foi de fundamental importância para a elaboração do objeto. Espaços não 

constantes do âmbito escolar surgiram ao longo do trabalho intrinsecamente ligados ao que 

estava sendo produzido na escola com objetivo de consolidar o sentimento do discurso 

elaborado. 

 As primeiras impressões da pesquisa realizada foram no sentido de que houve a 

produção de um saber voltado para a confirmação do discurso de surgimento do sentimento 

de pátria no Brasil a partir das batalhas dos Guararapes. Partindo dos questionamentos iniciais 

acerca de meio educacionais foram utilizados para fomentar o discurso de nascimento da 

pátria nas batalhas dos Guararapes, colocou-se por problema como a educação tratou as 

batalhas.  

 Acredita-se que de fato houve um esforço do poder institucionalizado em estabelecer o 

discurso de surgimento da pátria brasileira a partir das batalhas dos Guararapes. Por meio de 

leis, portarias e demais ações diretas é possível afirmar que os anos estudados marcaram um 

desejo profundo em se estabelecer uma identidade nacional. A pesquisa apontou para a 

realidade de que um dos discursos utilizados para se afirmar a nacionalidade brasileira tenha 

sido as batalhas dos Guararapes como surgimento do sentimento patriótico. 

Foi seguindo a escavação arqueológica, proposta por Foucault, que se identificaram 

as diversas superfícies de emergência. Exteriormente ao sistema governamental, o início dos 

anos 1960 pôde ser caracterizado como um desejo também de vários indivíduos em 

estabelecer uma identidade. O discurso foi visto pelo trabalho na condição de monumento, 
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como algo a ser contemplado em todo seu exterior. Apontou-se que as batalhas dos 

Guararapes conotaram uma verdade à menção de cada um de seus interlocutores.  

O capítulo 1 identificou o momento histórico delineado pela pesquisa para a 

elaboração do discurso de surgimento da pátria. Inúmeros enunciados foram colocados no 

início de 1960. Intelectuais, artistas, militares e governantes apontaram em seus discursos para 

a necessidade de uma unidade nacional. A unidade afirmada perpassava pela identificação 

comum de todos os brasileiros a uma mesma história e formação.  

A educação apareceu na condição de formadora de identidades e a escola foi um dos 

instrumentos fundamentais para a repercussão do discurso. Assim, os elementos criados para 

atuar dentro e fora da escola confluíram para o estabelecimento de uma formação nacional 

comum. A disciplina de Moral e Cívica, os livros didáticos e as manifestações de civismo 

configuraram como o poder instituído agindo na circulação do discurso nacionalista. 

A pátria, nesse contexto, foi a fundadora da nação, no sentido de que a primeira foi 

mais valorada do que a segunda, no contexto histórico apresentado. Em algumas fontes 

encontrou-se uma indistinção entre os dois termos, por vezes sendo igualados. No entanto, a 

nação foi tomada como aquilo que não se escolhia enquanto a pátria era decorrência de uma 

escolha. As batalhas dos Guararapes foram colocadas na condição de surgimento da pátria e, 

seguindo a ela, o sentimento nacional. 

Foi a partir da união de brancos, negros e índios que se colocou o enunciado de 

pertencimento à pátria. Os anos de 1960 e 1970 foram particularmente importantes, 

principalmente após 1964. O exército brasileiro tomou as rédeas do poder político no país e 

encontrou no princípio do ideal de segurança nacional seu principal sustentáculo. Foi a partir 

dele que vários discursos surgiram ou tomaram força e a unidade nacional representou um 

deles. 

A compreensão é de que mesmo antes de 1964 as batalhas já figuravam na condição 

de um discurso unificante do território e nacionalizante. Francisco Brennand retratou isso em 

sua obra e outros espaços mostrados também corroboraram esse pensamento. Embora o 

pensamento de pátria não tenha sido o mesmo em todas as instâncias de delimitação, há a 

confluência para um discurso comum. Para Brennand, bem como para alguns jornais citados, 

a defesa da pátria consistia na construção de um caminho próprio, independente de governos 

de outros países. A aparição de Jânio Quadros na imagem elaborada por Brennand significa a 

possibilidade da construção desse caminho naquele presidente. 

Conclui-se que a pátria defendida pelos governos posteriores ao ano de 1964 percorre 

um caminho que alinha o Brasil com os Estados Unidos. O fim da possibilidade de se criar 
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um caminho próprio passa a adotar uma postura rígida e estática quanto aos acontecimentos 

históricos, adotando na educação cada vez mais um caráter positivista e menos reflexivo. 

O capítulo 2 foi pautado nos conceitos e categorias desenvolvidas por Foucault para 

entender a educação como algo fundamental na produção, reprodução e circulação dos 

discursos. Tendo por base as categorias de poder, saber e verdade foi possível compreender 

que um discurso se forma a partir de interdições e é o poder quem regula o que pode e não 

pode ser proferido nas diversas instâncias.  

A pesquisa classificou a educação como a disciplina na qual o discurso de formação 

de um povo vai tomar forma. Foi a educação que promoveu a circulação de um discurso de 

identidade por meio de vários instrumentos e mecanismos criados. Modernamente instituída 

como detentora do saber, a educação passou a ser utilizada para afirmação de verdades. Estas 

não se encontraram dissociadas de ideias existentes no seio da sociedade. Assim, o discurso 

de unidade nacional e a exaltação de episódios e feitos heroicos em alguns casos coadunaram 

sua existência dentro e fora da escola. 

Nesse sentido, recorreu-se ao conceito moderno de civilização desenvolvido por Elias 

no que dizia respeito à consciência nacional. A civilização foi entendida na pesquisa como 

aquilo que permanece ao longo dos tempos e, embora o estudo tenha focado nas décadas de 

1960 e 1970, sabe-se que o discurso de surgimento do sentimento patriótico a partir das 

batalhas dos Guararapes não se iniciou nesse período. Foi a necessidade em se estabelecer 

uma “pátria antes da pátria” que fez com que se buscassem acontecimentos de épocas remotas 

e mitificassem o ideal de nacionalidade. 

O esforço foi evidenciado inicialmente por meio da análise do mural de Francisco 

Brennand, elaborado no início do período recortado e encontrou ecos em vários outros locais. 

Entender o discurso do patriotismo e, por conseguinte, de surgimento do mesmo como algo 

essencialmente educacional representou mais um dos objetivos creditados à pesquisa. Colocar 

que a identidade não é algo que está presente nas pessoas desde o seu nascimento e 

compreendê-la como um processo de formação foi parte essencial da pesquisa. 

Estabelecer uma identidade nacional envolve inúmeros processos dentro de uma dada 

sociedade, não sendo ontológico. Destarte, valendo-nos dos pensamentos desenvolvidos por 

Foucault e tratados nessa pesquisa na condição de principal teórico a ser apontado, a 

identidade nacional foi fruto da elaboração de um discurso. Este identifica suas instâncias de 

delimitação por meio de procedimentos de exclusão e as faz circular na sociedade valendo-se 

dos inúmeros mecanismos nela existentes. Aqui o mecanismo essencial foi relacionado à 

educação formadora de pessoas e de ideias circulantes na sociedade. 
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A relação da educação com a identidade desenvolvida na pesquisa corrobora a ideia 

inicial de que aquela teve grande influência na formação desta. Enunciados tratados nas 

escolas produziram e reproduziram discursos existentes na sociedade, tais como o de 

democracia racial. A educação promoveu o conceito de uma origem comum de Brasil e para 

isso utilizou aspectos tidos como agregadores. Dessa forma, a educação das décadas de 1960 

e 1970 tratou a origem do Brasil a partir de uma unidade territorial, religiosa, linguística e 

mestiça. Inúmeros discursos foram criados para confirmar essa unidade, mas para a pesquisa o 

episódio histórico cujos discursos surgem corporificados foi nas batalhas dos Guararapes. 

O capítulo 3 contemplou a análise de objetos produzidos no período histórico e que, 

direta ou indiretamente tiveram o intuito de informar e formar a população acerca das origens 

do Brasil e, consequentemente, da pátria-nação. O sistema de relações criado nas décadas de 

1960 e 1970 iniciou-se com a observação do painel na Rua das Flores, localizado no centro da 

cidade do Recife, cidade vizinha àquela onde ocorreria o fato que, pela reverberação de uma 

vontade de verdade, faria nascer nas raças formadoras o sentimento de unidade brasileira. 

 Foi constatado que o início da produção discursiva não ocorreu exatamente no período 

estudado, muito menos o seu fim. Mas a intensa relação entre o discurso existente na 

sociedade e sua materialização no sistema de ensino ocorreu visivelmente nesse momento. O 

painel elaborado pelo artista pernambucano Francisco Brennand ecoou e encontrou ecos em 

várias instâncias produtoras de discurso, principalmente nos livros didáticos, nas 

manifestações cívicas, no Projeto Rondon nos Guararapes, no filme “A batalha dos 

Guararapes”, fontes essenciais do estudo. 

 Estabelecer relações entre os mais diversos espaços onde o discurso surgiu foi 

principalmente identificar a presença do mesmo. Foi a partir da identificação das batalhas dos 

Guararapes como local de surgimento do sentimento patriótico em várias superfícies de 

emergência que a afirmação da existência do discurso foi possível. Perceber em obras de arte 

expostas na rua, livros didáticos e ações do Estado os mesmos enunciados confirmou o 

esforço daquele momento histórico em se afirmar a nacionalidade brasileira nas batalhas dos 

Guararapes. 

 Embora os personagens divirjam quanto ao sentido de pátria e nação o objeto da 

pesquisa, as batalhas dos Guararapes, contemplou os anseios discursivos de um de outro. 

Jânio Quadros foi uma figura de divergência entre as instituições apresentadas; era admirado 

por Fidel Castro e por Brennand, mas os militares não o viam com os mesmos olhos. 

 O sentimento de nacionalidade na condição de discurso tem início no Brasil antes de 

1960. Embora possa ser visto em outros momentos da história do Brasil dando sentido ao 
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surgimento da pátria, as batalhas dos Guararapes encontraram nesse período a possibilidade 

de organizar as teias de relação na educação e a visibilidade do discurso. 

 O caminho percorrido foi o da arqueologia acerca da construção de um saber, cujo 

resultado foi, entre tantos outros já discutidos no trabalho, a construção de uma organização 

no sistema educacional. Seu poder foi constatado desde a elaboração de disciplinas escolares 

à criação de uma Comissão Nacional de Moral e Civismo (COMOCI) no ano de 1972. Uma 

das funções desta era a de organizar e fomentar nas escolas o sentimento de patriotismo por 

meio dos Centros Cívicos. 

 Além de vários outros eventos cívicos de exaltação à pátria figurou-se entre um dos 

mais importantes o ocorrido na semana da pátria, na primeira semana de setembro, a vigília 

nos Montes Guararapes. No evento participavam escolas da rede particular e pública do 

estado de Pernambuco, com apresentação de grupos relembrando a formação das três raças 

fundadoras do Brasil. 

 O esforço em se produzir o discurso na educação extrapolou os espaços escolares e 

houve a integração entre o elaborado fora da escola e o (re)produzido dentro da mesma. Nesse 

sentido constatou-se, como um dos aspectos dessa relação, a distribuição nas escolas, 

elaborado pela COMOCI, cordéis1 com temáticas patrióticas. 

 Um dos cordéis elaborados tinha por mote, no ano de 1984, as batalhas dos 

Guararapes e seu título era Viva Guararapes. Em uma de suas estrofes relembrou o fato que, 

apesar de numericamente inferior, o exército brasileiro derrotou o invasor holandês que “em 

nossas coisas, nossas terras queriam ‘passar a mão’” da mesma forma como retratado no 

mural de Francisco Brennand, vinte e dois anos antes. 

 Foi possível perceber, a partir dessa relação, a importância do contexto existente em 

volta da sociedade na construção de um discurso com vistas à formação da identidade 

nacional. As batalhas dos Guararapes estavam presentes nas décadas de 1960 e 1970 para 

atender uma necessidade educacional em se produzir essa identidade. O trabalho apontou para 

a análise do discurso patriótico, sob a ótica de um evento, utilizando-se de vários objetos 

tendo em vista a contribuição de todos eles para a educação. 

O trabalho apresentado possui importância em decorrência da sua contribuição ao 

desenvolvimento da ciência no que diz respeito à educação. Procurou alargar o conceito de 

educação à luz do pensamento foucaultiano, bem como realizou uma discussão qualitativa 

sobre a existência de um discurso cujo significado encontrou-se bastante presente: a 

                                                 
1 Libretos com poemas rimados cujo enredo remete a um mote, típicos da cultura pernambucana. 
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premência da nacionalidade. Conclui-se que as batalhas dos Guararapes encontraram na 

educação um espaço a partir do qual um discurso pôde ser construído. O esforço em 

identificar os diversos espaços de seu aparecimento possibilitou essa afirmação. 

Conclui-se também que, dispersas no tempo, as fontes remeteram aos mesmos 

discursos. Estes, aparentemente antagônicos, encontraram significado e sentido de existência 

nas batalhas dos Guararapes. Essa ligação não pôde ser feita senão pela elaboração de um 

discurso que permeou todos eles: o sentimento de unidade nacional. Afirmou-se em todas as 

fontes, tendo se conhecido ou não, as batalhas dos Guararapes como primeira demonstração 

dessa unidade nacional. Estabelecer um corpus, indicando as fontes como pertencentes a um 

mesmo discurso, foi a principal contribuição dessa pesquisa científica. 

Não se quer afirmar ao término da pesquisa que foi correto tratar de um episódio 

histórico pelos sistemas de ensino apenas pelo campo positivista. O contexto histórico trouxe 

a emergência do discurso com todas as suas deturpações. A arqueologia do saber permite 

mostrar os discursos. O porquê de seus surgimentos não se configura metodologia da 

arqueologia do saber. É possível concordar que nenhuma nação se concebe sem uma 

identidade e nenhuma identidade é produzida sem discursos. 

 No entanto, alguns questionamentos permanecem ao término da pesquisa: Qual 

relação pode ser vista, tendo por base a instância de delimitação estudada, entre a civilização 

brasileira e a transmissão dos valores desta na educação escolar? Civilização aqui é entendida 

no sentido elisiano de ser um processo. Perceber qual a importância dos episódios das 

batalhas dos Guararapes para a formação da civilização brasileira por meio da educação é um 

desafio que ainda não foi plenamente respondido por essa dissertação. Apontar as batalhas 

dos Guararapes e o surgimento a partir delas de um discurso de nascimento da pátria na 

educação nas décadas de 1960 e 1970 foi um objetivo ora perseguido e que se acredita ter 

respondido ao longo dessa dissertação. No entanto, muitas outras perguntas aparecem a partir 

da resolução desta primeira. 
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disciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e modalidades dos sistemas de ensino do 

País, e dá outras providências. 

 

Portaria do Estado de Pernambuco Nº 306, de 06 de março de 1972. Cria os Centros Cívicos 

em todos os Estabelecimentos do Sistema Estadual de Educação. 
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CORDEL: 

GARANHUNS, Valdeck de. Viva Guararapes. Coleção É tempo de Pernambuco. Recife: 

COMOCI, 1984. 

 

INTERNET: 

 

E-mail de Francisco Brennand: brennand@brennand.com.br 

 

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM883832-7823-

FILME+A+BATALHA+DOS+GUARARAPES+CONTA+COM+ELENCO+ESTELAR,00.h

tml, acessado em 15 de outubro de 2009. 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/pernambuco/jaboataodosguararapes.pdf, 

acessado em 29 de agosto de 2010. 

 

FILME: 

BATALHA DOS GUARARAPES. Diretor: Paulo Thiago. Sagitárius Produções. Ano 1978. 

 

QUESTIONÁRIO via e-mail com Francisco Brennand, em julho de 2009. 

 

DEPOIMENTO de Maria de Lourdes Veras, janeiro/2010, professora do Departamento de 

Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife na década de 1970. 

 

DEPOIMENTO de José Pimentel, janeiro/2010, professor aposentado da Universidade 

Federal de Pernambuco, ator que interpretou o papel de André Vidal de Negreiros no filme 

Batalha dos Guararapes. 
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ENTREVISTA REALIZADA COM FRANCISCO BRENNAND 

16 de julho de 2009. 

1. Qual o contexto histórico em que foi elaborada a obra situada à Rua das 

Flores? 

 

Em primeiro lugar, quero deixar bem claro, que os conceitos sobre o mural da Batalha dos 

Guararapes foram todos nascidos de minhas ideias políticas e porque não dizer patrióticas, da 

época em que elaborei os desenhos preparatórios e em seguida a pintura sobre o mural 

cerâmico (33 m x 2,50 m) realizada num período aproximado de quase 2 anos (o painel está 

assinado 1961-1962). No começo do ano de 1961 estava largando a presidência da República 

o Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira e o Presidente eleito Jânio da Silva Quadros, estava na 

iminência de tomar posse. Um forte sentimento de nacionalismo pairava num pequeno grupo 

de intelectuais, nem todos pernambucanos, porque além de mim, existia o poeta cearense 

César Leal, o escritor paraibano Ariano Suassuna, o poeta Tomás Seixas e o escritor Renato 

Carneiro Campos, ambos recifenses como eu. Desde o início do ano de 1960 que esses 

amigos se reuniam comigo e com minha mulher a poetisa Deborah Brennand, na velha casa-

grande do Engenho São Francisco, todos os domingos, por cerca de 20 anos a fio. Acontece 

que o Engenho São Francisco está localizado na freguesia da Várzea, vizinho do Engenho São 

João, cujo proprietário foi João Fernandes Vieira, lembrando igualmente, que o Engenho São 

Francisco pertenceu a André Vidal de Negreiros, portanto, os dois principais conspiradores da 

Restauração Pernambucana, a partir de 1645 até a expulsão final dos holandeses. Estávamos 

reunidos em território sagrado, e tínhamos a consciência disso. Segundo o historiador Pereira 

da Costa, no seu livro “Os arredores do Recife”: 
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“Foi na Várzea: que Fernandes Vieira restaurou a Santa Casa de Misericórdia de Olinda e 

levantou um hospital para o curativo dos soldados feridos na campanha e ali funcionou o 

Senado da Câmara da mesma cidade, durante todo o tempo da luta, como consta de vários 

documentos que ainda existem lavrados na Várzea do Capibaribe. Ali funcionou, em fim todo 

a governança e mecanismo oficial da Capital de Pernambuco e a povoação da Várzea, foi, por 

assim dizer, a sua Capital durante o período da Guerra da Restauração que se estende de 1645 

a 1654”.  

Com o espírito que lhe é peculiar, Ariano Suassuna batizou essas nossas reuniões dominicais 

─ quando aparentemente decidíamos o destino do mundo e das coisas ─ como a “Academia 

dos Emparedados”. Porque emparedados? Por que supostamente decidíamos o destino do 

mundo e o mundo nos ignorava. 

 

2. A quais ideias políticas o Sr. se refere ao responder a primeira pergunta? 

 

Todo o ser humano tem o direito de eleger uma espécie de centro do mundo e a maior parte 

das vezes esse centro coincide com  o seu próprio país ou a região  onde nasceu e habita. O 

sentimento nacionalista está presente em quase todas as nações. O próprio conceito de nação 

já inclui um forte sentimento nacionalista, ou seja, as delimitações de fronteiras, os hábitos, a 

cultura, a língua, a situação sócio-econômica, a relação e alianças com os países fronteiriços, 

etc., etc.  

 

3. Por que surgiu o sentimento nacionalista com a posse de Jânio Quadros à 

presidência?  

 

 Eu precisaria escrever pelo menos de dez a vinte páginas para justificar porque a posse de 

Jânio da Silva Quadros veio carregada de forte sentimento nacionalista. Basta lembrar um fato 

acontecido meses antes, quando Jânio já era presidente eleito aguardando apenas o momento 

de se investir no cargo. Em pleno Atlântico Sul, um barco de passageiros português muito 

famoso, chamado de “Vera Cruz”, que fazia a linha normal do Brasil para Portugal e vice-

versa, foi seqüestrado por um grupo revolucionário português chefiado pelo assim chamado 

Capitão Galvão. Este gesto quixotesco teve de imediato, ampla repercussão nacional e 

internacional. O presidente Juscelino Kubitschek, na sua habitual subserviência  ─ a política 

externa brasileira não era só submissa aos Estados Unidos, o era também a todos os países 

europeus, sobretudo a Portugal ─, de imediato, atendendo ao apelo do ditador Antonio de 
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Oliveira Salazar, resolveu interceptar o referido barco com os seus atrevidos seqüestradores. 

O fato teria se consumado com toda a presteza habitual não fosse a interferência direta do 

presidente eleito Jânio Quadros se negando a considerar o Capital Galvão como um pirata. 

Deu-lhe asilo político em território brasileiro na cidade do Recife, para onde rumou o barco 

seqüestrado. Na época, o episódio foi um escândalo político e nós brasileiros, atentos, 

verificamos que algo de novo está se inaugurando no governo de nossa República. Tínhamos 

uma direção, um nome e um país com características políticas próprias. Éramos uma nação e 

não um bordel. Com essa minha linguagem você já deve estar sentido o clima que nos 

orientava no final dos anos 60.  

 

4. Por que o interesse em descrever as Batalhas dos Guararapes? 

 

O interesse em descrever a Batalha nasceu, aliando o forte sentimento nacionalista que me 

consumia ─ e que deveria igualmente consumir a todos os brasileiros, segundo eu supunha ─ 

com a surpresa de uma proposta de dois banqueiros mineiros, os irmãos Gilberto e Aluízio 

Faria. Pretendiam inaugurar a sede de seu banco em Recife, colocando um mural numa parede 

externa do edifício. O mural sairia do rés-do-chão, portanto, em plena rua, em face da própria 

calçada, onde o povo deveria livremente caminhar. Por incrível que pareça vindo lá das 

Alterosas, os dois banqueiros, insistiram de forma radical que o tema do mural fosse a Batalha 

dos Guararapes. De uma certa maneira, os irmãos Faria, nascidos nos sítios do longe, 

confirmavam o mesmo sentimento unitário e independente que interessava a todos os 

brasileiros. 

 

5. Esse sentimento possui alguma relação com as batalhas dos Guararapes? 

 

É claro que sim. Nem Jânio Quadros e nem o nome Brasil não existiriam se não fossem as 

Batalhas dos Guararapes.  

 

6. Qual o objetivo da empresa que encomendou o mural? 

 

O objetivo dos irmãos Faria com o tema da Batalha dos Guararapes, foi irredutível. Embora 

eu argumentasse que não conseguiria uma composição perfeita com um tal formato do mural, 

(que mais parecia um friso do que os habituais modelos em que eu trabalhava), eles 

mantiveram sua posição radical. Ou Guararapes, ou nada! Confirmavam por assim dizer, que 
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um grupo econômico do Sudeste reconhecia nos feitos d’armas dos heróis nordestinos como 

uma contribuição definitiva para a unidade da pátria Brasil. Lembrar também que 

geograficamente o nordeste de Minas está inserido no polígono da seca. E foi a região em que 

o genial Guimarães Rosa criou a saga do seu romanceiro. 

 

7. Por que está localizado na Rua das Flores? 

 

A Rua das Flores foi no começo do século XX uma rua de prostitutas. Segundo eu escutava 

na minha infância e adolescência, ela era habitada aqui e ali, pelas famosas “polacas”, 

(mulheres que vinham do centro da Europa, possivelmente entre elas algumas polonesas). 

Com o tempo passou a ser uma rua comercial, embora em sua Estrutura mais pareça um beco. 

Contudo, não importa, pois hoje é neste beco que está situado o mural da Batalha dos 

Guararapes. Como o Banco da Lavoura de Minas Gerais, foi vendido ao Banco Real que por 

sua vez esteve ligado a um banco holandês ABN Amro, o mural passou a ter um significado 

muito maior, talvez mesmo irônico, porque tornava-se mais evidente a saga nordestina na 

expulsão do rico e bem armado invasor. 

Não houve intenção de localizar o mural na Rua das Flores. A pintura dependeu da parede do 

banco, porque na verdade, a sua fachada principal olha para Av. Dantas Barreto. Mas na ótica 

do artista, essas flores são muito oportunas, pois, poderiam ser jogadas em nossos heróis do 

passado. 

 

8. Diante de outras batalhas também valorosas no período da Restauração 

Pernambucana, por que as batalhas dos Guararapes? (Tomamos por base, por exemplo, 

a das mulheres de Tejucopapo ou a do Monte das Tabocas) 

 

As Batalhas dos Guararapes foram decisivas na expulsão dos holandeses, sem tirar o mérito 

de outras escaramuças do tipo de Tejucopapo ou a do Monte Tabocas e, igualmente, de 

Salinas. 

 

9. Quais expectativas o Sr. tinha quanto ao governo Jânio e como isso ficou com o golpe 

de 1964? 
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As expectativas não foram só minhas mas de todos os brasileiros que passaram a conhecer 

pela primeira vez ─ embora num governo meteórico─  o que se chama sentimento pátrio e 

orgulho de ser brasileiro. 

  

10.   Por que grande parte dos brasileiros ilustrados no mural está representada de pés 

descalços? 

 

Ainda não havia uma Nação. O nosso exército era composto de índios, negros, portugueses e 

mazombos, cujos comandantes evidentemente eram militares como o valoroso Barreto de 

Menezes e também patriotas do tipo de João Fernandes Vieira (senhor de Engenho), André 

Vidal de Negreiros, o negro Henrique Dias e o índio Felipe Camarão. Compreenda que 

estamos falando de uma pintura mural onde, propositadamente, valorizei e engrandeci os 

feitos heróicos de nossa gente contra o rico e bem armado invasor holandês. Daí porque os 

nossos estão descalços e com chapéu de palha, não usando armaduras e capacetes, nem 

canhões ou armas mais sofisticadas, evidentemente para a época. Usávamos sim, lanças, 

foices e toda espécie de arma branca peculiar ao uso do povo. Você se lembra do poema de 

César Leal, “Saudação do Comandante Barreto de Menezes”? 

 “Saudação do Comandante Barreto de Menezes: Bom dia pernambucanos:/ Com vocês estou 

aqui neste mural/ Que fizeste para tanto merecê-lo?/ Dirão os que de estranha pátria são, mas 

não vocês/ Cujos avós comigo edificaram/ –  A fogo e faca e pata de cavalo – o/  Orgulho da 

pátria em Guararapes.” 

 

11. O Sr. poderia dizer quais as armas representadas no painel utilizadas pelos 

brasileiros e pelos holandeses? 

 

São armas inventadas no estilo da minha pintura, como inventadas também foram as armas do 

“Fuzilamentos na Coréia”, de Pablo Picasso. 

 

 

12. Quais as partes do mural cerâmico e o que está descrito em cada uma 

delas? 

 

“1ª Parte: Poema de César Leal: 

Saudação do Comandante Barreto de Menezes: 
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Bom dia pernambucanos:/ Com vocês estou aqui neste mural/ Que fizeste para 

tanto merecê-lo?/ Dirão os que de estranha pátria são, mas não vocês/ Cujos avós 

comigo edificaram/ – A fogo e faca e pata de cavalo – o/ Orgulho da pátria em 

Guararapes. 

2ª Parte: Montados a cavalo vemos reunidos o nosso estado maior, entre eles, pontifica a 

figura do presidente Jânio Quadro. Fiz questão de representá-lo no mural a olhar os futuros 

espectadores. 

3ª Parte: A Batalha propriamente dita. Nota-se que nenhum dos brasileiros estão feridos e 

muito menos mortos. Sempre vitoriosos. 

4ª Parte: Poder-se-ia dizer que no centro do mural flutua uma enorme bandeira do Brasil, 

escolhida propositadamente por mim, para simbolizar o surgimento da nação republicana e do 

exército brasileiro. Pela primeira vez, tivemos endereço certo. 

5ª Parte: Retirada holandesa, com suas bandeiras em farrapos e armas destroçadas. Jogam- se 

em desbaratada carreira, para fora do mural, ou seja, de nosso território...... 

6ª Parte: Poema de Ariano Suassuna: 

Guararapes: 

A Terra cor de vinho: A furna, a onça castanha/ Num campo de Batalha - o mundo, 

o ouro do sol – / Há sangue nas raízes, há ossos que branquejam:/ No sol da terra 

sangra o sol deste outro sol./ E ainda esturra aqui a onça da paz, escura,/ Mestiça 

magistral – a onça agateada:/ Um de seus olhos dorme, o outro, aceso, encandeia,/ 

Vigiando o sol, as pedras, as árvores sagradas./ E Deus escreve certo suas áureas 

linhas tortas:/ Nesta terra, que é dele, o diabo perde as botas./ – Viva o sangue de 

Deus, limpando a luz do mal–/ Grita o clarim dos cantos, à luz deste mural.” 

 

Propriedade Santos Cosme e Damião 

16 de julho de 2009, Dia de Nossa Senhora do Carmo Padroeira do Recife. 

Francisco Brennand. 

 


