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        Em todas as circunstâncias da vida, dever-se-ia acreditar que a história é mais 

útil das disciplinas. Aos jovens ela confere a prudência dos adultos. Em relação aos 

velhos, ela redobra e multiplica a experiência já adquirida. Ela torna simples 

particulares dignos de governar, e, em relação aos governantes, ela os inclina a 

façanhas admiráveis pela imortalidade advinda da glória! Graças aos elogios que 

estes merecerão depois de sua morte, ela predispõe mais os militares a correr os 

riscos pela Pátria! E desvia os criminosos da senda do mal pelo temor às ignomínias 

eternas! 
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RESUMO 
 
 
 
 
        Este trabalho apresenta um olhar diferenciado sobre o ensino de História e a 

utilização do livro didático durante as décadas de 60-70, cuja abordagem privilegia a 

análise da Doutrina da Segurança Nacional.  Resgatando os debates em torno da 

problemática educacional desde os anos 20, o presente trabalho traz à tona todo o 

ideário que embasou a política estadonovista,  tecendo parâmetros comparativos  

com o sistema ideológico dos Governos Militares de 64.  

 

          Partindo da análise de sete livros didáticos editados na época em questão, 

observou-se que trechos das obras inseriram o ideário da Doutrina da Segurança 

Nacional nas páginas dos livros escolares, abordando temas como a formação da 

etnia brasileira, o progresso da nação, as virtudes geográficas e humanas do país, 

etc, os quais foram amplamente incutidos na juventude estudantil daquelas 

gerações. 

 

          A análise minuciosa dos livros didáticos de História sob a prisma da Doutrina 

da Segurança Nacional, demonstra que a escola permaneceu subserviente à 

Ideologia apregoada pelo regime ditatorial, inserindo em seu currículo “oculto”, o 

enaltecimento dos heróis do passado, o engrandecimento da pátria, a vocação 

pacífica do povo brasileiro, a coesão social, a democracia racial,  entre outros. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

 

 

        This dissertation presents a differentiated view regarding the teaching of History 

and the use of the text book during the decades of 60-70, which approach makes a 

privileged analysis of the Doctrine of the National Security. Recovering the debates 

around the education problem since the twenties, the present dissertation brings to 

the surface the whole ideology that based the estadonovista's policy, weaving 

comparative parameters with the ideological system of the Military Governments of 

64. 

 

        Starting from the analysis of seven text books edited at that time in subject, it 

was observed that passages of the works inserted the ideology of the Doctrine of the 

National Security in the pages of the school books, which showed themes such as 

the formation of the Brazilian breed, the progress of the nation, the geographical and 

human virtues of the country, etc, which were infused thoroughly in the student youth 

of those generations.  

 

        The meticulous analysis of the text of History's books under the prism of the 

Doctrine of the National Security, it demonstrates that the school stayed obsequious 

to the Ideology divulged by the dictatorial regime inserting a curriculum "occult", at the 

exaltation of the heroes of the past, at the enlargement of the homeland, at the 

peaceful vocation of the Brazilian people, at the social cohesion, at the racial 

democracy, among others. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

        Este estudo analisou os livros didáticos de História produzidos durante a época 

ditatorial, especificamente entre os anos de 1966-78. A escolha deste tema possui 

primeiramente ligações diretas com a minha formação acadêmica. A licenciatura em 

História contribuiu sensivelmente para a prática investigativa em torno do universo 

documental. 

        A opção pela análise dos livros, por sua vez, justifica-se por dois fatores 

principais: está relacionada diretamente com o meu estudo universitário e, 

paralelamente, estabelece uma conexão significativa com a minha experiência 

profissional na área da educação. Todavia, a seleção pelo período militar é 

decorrente da minha vivência escolar. Enquanto estudante do curso primário, 

vivenciei o canto semanal da música “Eu te amo meu Brasil”, o hasteamento  da 

Bandeira juntamente com o Hino Nacional, o uso do broche verde e amarelo durante 

a semana da pátria, a elaboração de poesias em torno das grandes figuras da pátria, 

como a de Tiradentes, etc, enfim, práticas que aconteceram no desenrolar do 

cotidiano escolar, imbuídas por um sentimento patriótico acentuado, o qual 

embasava a vida estudantil daquelas gerações. 

        A escola, ao glorificar a pátria, estaria inserida em certa ideologia, sendo 

portanto, subserviente ao sistema? Os livros didáticos, por sua vez, também se 

inseriram nesta dinâmica? Como ficaria em contrapartida, preservada a integridade 

dos jovens leitores estudantis?  

        Esta pesquisa possui como objetivo: apurar uma possível relação,  existente ou 

não, entre a ideologia do regime militar, a Doutrina da Segurança Nacional e os 

livros didáticos de História da época.  Seria possível reconhecer alguns dos 

princípios apregoados pela Doutrina, embutidos nos textos das obras didáticas? 

Esses princípios, contudo, conservariam uma certa originalidade, ou pelo contrário, 

teriam sido altamente influenciados por ideologias dos  períodos anteriores? Durante 

o transcorrer deste estudo, tentamos analisar  a educação na sua articulação com o 

poder psicossocial, enquanto fator da Política Nacional.   Examinamos a utilização 

dos livros didáticos como instrumentos pelos quais se buscou transmitir uma 

ideologia, a da Segurança Nacional,  impondo paralelamente diretrizes educacionais 

à escola, de acordo com as metas do governo. 
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        Os regimes ditatoriais  consideravam de grande relevância o estudo da História 

do país para a formação de uma consciência  nacional na juventude estudantil. No 

caso brasileiro, era total a preocupação do governo com o campo educacional: este 

era visto como instrumento de ação, a ser empregado  na construção do destino de 

grandeza do Brasil. O presidente Emílio Garrastazu Médici, em 1970, já 

demonstrava sua preocupação com a História. Ele apoiou decididamente a 

construção da nova sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e de parques 

históricos como o Parque Manuel Osório e o Parque Histórico Nacional dos 

Guararapes.  

        Este estudo buscou apurar,  portanto, se os conteúdos dos livros didáticos de 

História veiculam conceitos doutrinários que integram a ideologia da Segurança 

Nacional, apoiando-se sobretudo na análise do conteúdo, observando as 

mensagens contidas nesses livros, a fim de  apreender o que elas comunicam além 

dos seus significados imediatos. 

        A escolha dos livros a serem submetidos à análise ocorreu de maneira 

aleatória. Foi feito um levantamento na Biblioteca Municipal de São Caetano do Sul, 

e constatou-se a existência em seu acervo, de cerca de sete livros de História do 

Brasil, impressos na época em questão. O ponto de partida da nossa abordagem foi 

portanto, a leitura atenta dos volumes, destacando as passagens condizentes à 

Doutrina da Segurança Nacional, difundida pelo Regime Militar.  

        Um estudo similar foi realizado por Francisco Adegildo Ferrer, em 1990, pela 

Universidade Federal do Ceará, para a obtenção do título de mestre em Educação, 

com a denominação “A Ideologia de Segurança e Desenvolvimento nos Livros de 

Disciplina Estudo de Problemas Brasileiros”, onde este pesquisador realizou um 

brilhante trabalho acerca da relação existente entre a Doutrina e os livros 

universitários de EMC, adotados pelas Universidades Federais do Ceará, 

esmiuçando os princípios doutrinários, especificamente, a democracia, a segurança 

e o desenvolvimento. 

        No capítulo primeiro, analisamos a maneira pela qual ocorreu o fortalecimento 

do Exército Brasileiro desde o final do Império até a década de 30 e suas estreitas 

relações com o ideário da intelectualidade brasileira. Paralelamente, tentamos 

examinar se houve, ou não, a interferência deste ideário sobre a educação dos anos 

30, resgatando o Projeto Goes Monteiro e as concepções em torno do caráter 

nacional brasileiro. 
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        No capítulo segundo,  buscamos realizar uma análise da Doutrina da 

Segurança Nacional, retomando seus principais tópicos no terreno da Política 

Nacional. Procuramos elucidar a estrutura da respectiva doutrina, arquitetada pela 

Escola Superior de Guerra, enfatizando a valorização da pátria, os Objetivos 

Nacionais, a Política de Desenvolvimento e de Segurança, e os Poderes que 

sustentavam as práticas governamentais. 

        O terceiro capítulo ficou destinado propriamente à análise dos livros didáticos 

de História selecionados, sob a prisma da Doutrina da Segurança Nacional. Através 

de uma grade de leitura construída no capítulo anterior, procuramos evidenciar se 

alguns dos princípios defendidos por esta doutrina, encontram-se, explícito ou 

implicitamente, embutidos nos textos escolares,  e se existe uma correspondência 

entre os valores apregoados por esta ideologia e certos valores transmitidos pelos  

livros didáticos. 

        Na finalização deste trabalho,encontram-se as considerações finais, o quadro 

comparativo e a seqüência de anexos iconográficos. 
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CAPÍTULO I 
 

O IDEÁRIO DOS ANOS 30  E A EDUCAÇÃO 
 
 
 
        Nossa proposta de estudo abarca especificamente a conjuntura das décadas 

de 60-70. Preliminarmente, devemos estabelecer um paralelo entre dois momentos 

cruciais da história brasileira: o próprio período da Ditadura Militar, apoiada pela 

Doutrina da Segurança Nacional, e o Estado Novo, igualmente legitimado por um 

ideário militar.  Focalizando esses dois processos históricos, o Golpe de 37 e o 

Golpe de 64, embora distanciados temporariamente, podemos surpreender uma 

certa conexão, bem como a filiação a determinados princípios comuns. Os dois 

processos aproximam-se em suas características mais elementares: nas duas 

circunstâncias existiu a movimentação política do grupo militar e foi amparada 

ideologicamente por um conjunto de concepções específicas dessa corporação 

profissional. 

 

        Cabe portanto averiguar quais conceitos,  apregoados em 30,  permaneceram  

no ideário da Doutrina da Segurança Nacional, e se teria ocorrido  continuidade ou 

inovação no campo das idéias, sustentadas pelo grupo militar.  Para tanto, torna-se 

imprescindível a realização de uma retrospectiva, resgatando fatos, na tentativa de 

adquirir uma melhor compreensão da problemática em questão.  

 

1.1. A situação do exército brasileiro nos anos 20. 
 

        O grupo militar adquiriu influência política nos anos finais do Segundo Império. 

A vitória do incipiente Exército Imperial, reconhecidamente mal pago, mal 

aparelhado e numericamente deficitário na Guerra do Paraguai (1864-70), 

proporcionou à uma  parte da oficialidade, uma relativa compreensão de sua real 

importância no quadro político do país. 

 
O relacionamento Império-Exército alterou-se radicalmente com a guerra. Os 
ministros pretendiam trazer os militares em cabresto curto mesmo durante a 
guerra. Um episódio político mudaria o curso da História : Caxias, comandante do 
Exército, frente a pedidos de explicações do Gabinete liberal de Zacarias de 
Góis, quanto à condução da guerra, através de pressão 
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 direta ao imperador, provocou a derrubada do Ministério e a nomeação de um 
Gabinete conservador. Este fato político, em plena Guerra do Paraguai (1868), 
marcou o Império. O Exército, de fato, intervirá na política e só não foi maior a 
intervenção dados os limites que a ela impôs o próprio Caxias. O caminho, de 
certa forma, passou a ser conhecido dos militares. (Trevisan, 1985, p.12) 

 

        Essa maturidade iria culminar posteriormente ao declínio do II Império, mediante 

a proclamação da República (15/11/1889) realizada pelo grupo de oficiais liderados 

pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Todavia, a situação do exército em fins do 

século XIX era ainda de total desregramento profissional, evidenciado 

principalmente na extensa luta travada contra o arraial de Canudos ( 1893-97), para 

o qual foram enviadas sucessivamente três expedições, mal treinadas e mal 

equipadas, as quais foram amplamente rechaçadas, tendo as tropas oficiais 

atingindo um elevado índice de mortandade. Foi somente na condução da quarta 

expedição que os soldados alcançaram a vitória. 

 

         Perante este cenário, o descontentamento, principalmente dos jovens militares, 

aumentava paulatinamente. No entanto, o início do século XX trazia o prenúncio de 

dias melhores ao oficialato, sobretudo quando o governo brasileiro encaminhou à 

Alemanha, entre os anos de 1906 à 1910, grupos de oficiais para efetivarem um 

estágio de aprimoramento sobre os conhecimentos bélicos. O impacto deste feito 

para o exército do país foi avassalador. A Alemanha, naquele contexto, apresentava-

se aos olhos daqueles estagiários, politicamente como uma nação altamente 

organizada, submetida à um governo forte e centralizador, e economicamente 

estruturada por obra da  existência e do crescimento da indústria bélica, em conexão 

com o  fortalecimento progressivo do Exército.  

 

        O Brasil por sua vez, embora possuísse um território com imensas riquezas 

naturais, contrastava imensamente com a realidade alemã, na medida em que 

contava com um conjunto incipiente de indústrias. A economia brasileira 

caracterizava-se, sobretudo pela produção agrário-exportadora, e militarmente a 

situação era de atraso tecnológico. 

 
A influência externa no Exército ocorreu já na gestão de Hermes da Fonseca 
como presidente da República. A ida de três turmas, a partir de 1906, à 
Alemanha para um estágio naquele que era considerado o melhor exército da 
época, descortinou novos horizontes profissionais para os oficiais, sobretudo os 
mais jovens. Os estagiários, posteriormente chamados de jovens turcos, 
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tomaram ciência do incrível atraso em que estava imerso o Exército brasileiro. 
(Santos, 1995, p.40). 
 
 

        No retorno à pátria, os ex-estagiários encontravam-se imbuídos de uma nova 

mentalidade acerca da efetiva função e desempenho do Exército na vida nacional. 

Integrante desse grupo era  a figura expressiva e influente de Góes Monteiro, o qual 

juntamente com demais colegas, fundou a revista “A Defesa Nacional”, de cunho 

militar. Neste período a  reorganização do exército brasileiro, entre outros tópicos, 

era amplamente defendida. 

 

        Esses jovens oficiais se mostravam tomados por uma acentuada insatisfação 

com as reais condições do país, principalmente com o atraso político-econômico 

existente. Sustentavam que o Exército deveria assumir outras responsabilidades, 

imprescindíveis para a  reversão deste quadro. Na sua concepção, dever-se-ia 

ampliar consideravelmente o alcance das Forças Armadas, abarcando não somente 

o universo militar, mas também, praticamente todas as esferas da vida nacional. O 

oficialato intencionava além de reformar as tropas, reformular a estrutura do próprio 

país, numa linha modernizadora e progressista. O retardo econômico-industrial que 

assolava a nação, era atribuído, inclusive à total irresponsabilidade da elite na 

condução da política brasileira. 

 
O que se conclui é que desde meados do século passado, parcela importante da 
oficialidade percebia claramente que os males nacionais eram de 
responsabilidade da elite civil. O atraso do país e as dificuldades do Exército 
eram a ela atribuídos. Nesse sentido, as sementes da Questão Militar, que trouxe 
definitivamente os militares ao cenário político, já haviam sido lançadas há muito 
tempo. (Santos, 1995, p.33) 

 

        Os oficiais,  da mesma forma, condenavam incisivamente a negligência, por 

parte da elite, na questão educacional. Nesta linha de pensamento, como poderia o 

Brasil, alçar níveis mais elevados de crescimento econômico se a maciça maioria da 

nossa população encontrava-se totalmente analfabeta?  Fazia-se necessário 

portanto, segundo o olhar militar, educá-la, ou melhor doutriná-la através da função 

educativa do Exército.  As Forças Armadas por conseguinte, almejavam a ampliação 

considerável das suas esferas de atuação, pretendendo administrar não tão 

somente assuntos da milícia, mas sim gerir a própria política nacional. 
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A política geral, a política econômica, a política industrial e agrícola, o sistema de 
comunicações, a política internacional, todos os ramos de atividades, de 
produção e de existência coletiva, inclusive a construção e a educação do povo, 
o regime político-social, tudo enfim afeta a política militar do País. (Trevisan, 
1985,p.37. citação de Góes Monteiro) 
 
 

        Na visão do grupo militar,  o povo brasileiro,  por ser inculto, não tendo contato 

algum com as letras, num total estado de ignorância brutal, tornava-se 

automaticamente  incapaz de pensar e agir conscientemente, necessitando desta 

maneira  ser conduzido, amparado, protegido  por um grupo forte, coeso, destinado 

à mudar os rumos do país:  o Exército. 

 

        A revista “A Defesa Nacional”, fundada pelos “jovens turcos” (ex-estagiários) 

(1), foi amplamente utilizada para reforçar a nova visão do Exército, onde embutia-se 

a idéia de que a instituição era totalmente indispensável à pátria, dentro do projeto 

de renovação nacional proposto. Curiosamente, o secretário da Revista, ocupou 

posteriormente a cadeira da presidência do país,  no início da ditadura militar de 64. 

O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco mostrou-se adepto da nova 

oportunidade de amplitude funcional das Forças Armadas. 

 

        O Exército,  na busca pela modernização, almejando equiparar-se ao modelo 

alemão, fundou em 1911,  no Rio de Janeiro, uma Escola Militar, tendo como seus 

primeiros mestres os renomados ex-estagiários. Neste local, os instrutores tiveram a 

oportunidade de “ formar uma geração de oficiais com nova mentalidade , com 

outros princípios, com outra perspectiva da função do Exército”. (Trevisan, 1985, 

p.24). Visando a melhoria do corpo militar, em 1920, a Missão Francesa 

desembarcava em solo brasileiro, na intenção de aperfeiçoar e preparar  o alto 

escalão das Forças Armadas. 

 
(1) A Revolta dos Jovens Turcos em 1908 foi concluída muito depois pela revolução de Kemal  

Atatürk, de 1919-23. O general fundador da Turquia moderna, praticamente arrancando-a do 
medievo para os tempos atuais, fez com que o seu país fosse a primeira república do mundo 
do Islã. Perdido o império na guerra de 1914-18 – ocasião em que a Grã-Bretanha e a França 
roubaram-lhe as antigas províncias árabes – Atatürk, o libertador dos turcos, compreendeu 
que era preciso reformar a antiga sociedade otomana. Autoritário e centralizador, entendeu 
que sem a instrução das massas, sem estímulo ao conhecimento, sem a emancipação das 
mulheres, não haveria a oxigenação necessária capaz de fazer da Turquia uma nação 
ocidentalizada. Disse ele: “...devemos prolongar nossas vitórias no campo da cultura, da 
escolaridade, da ciência e da economia... os benefícios das vitórias dependem somente da 
existência do exército da educação.”   
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A chegada da Missão Militar Francesa representou um novo avanço rumo à 
modernização. A Missão exerceu uma influência profunda na organização do 
Exército, criando cursos para oficiais, dando novas atribuições ao Estado Maior 
como formulador de planos de defesa para todo o país, a noção moderna de 
guerra, que incorporava a mobilização de recursos econômicos e humanos em 
âmbito nacional. A influência ocorreu ainda na medida em reforçou os padrões 
corporativos e éticos, conforme o modelo europeu. ( Santos, 1995, p.41) 
 

 
 

1.2. O Projeto Goes Monteiro 
 
        Os oficiais sob a liderança de Pedro Aurélio de Góes Monteiro (1989 – 1956), 

passaram à pronunciar severas críticas à situação lastimável apresentada pelo país. 

Naquele momento, Goes elaborava uma proposta, elencando primeiramente os 

motivos que praticamente emperravam a ascensão nacional e, em seguida apontava 

possíveis soluções ao encaminhamento da total reversão deste quadro. 

 

        O liberalismo  tornou-se o alvo da crítica de Goes Monteiro, o qual expunha o 

seu descontentamento perante a “ineficiência” deste sistema. No seu entendimento, 

o liberalismo mostrava-se altamente inútil na medida em que o crescimento 

econômico do país acontecia de maneira extremamente vagarosa, perpetuando 

índices baixíssimos de desenvolvimento. Goes “ afirmava tranquilamente, em suas 

inúmeras entrevistas, que não acreditava mais no regime liberal “ ( Santos, p.55). 

Para ele, este regime era o grande vilão dos sofrimentos nacionais, uma vez que 

“forjava” uma certa liberdade,  conveniente apenas a um grupo social restrito, 

emperrando consequentemente, o pleno desenvolvimento do país.  

 

        A descrença pelo liberalismo econômico e político tinha atingido o ápice no 

pensamento de Goes Monteiro. Os políticos já haviam demonstrado sua total 

incapacidade na condução do governo, encaminhando o país a um considerável 

retardo. À vista disso,  Goes passara à defender ardorosamente que o comando e a 

organização da nação, naquele momento caberiam unicamente ao Exército. Nesta 

lógica, a proposta sustentada por Goes incluía a necessidade de implantação de um 

regime autoritário, onde o controle e a direção da vida nacional competiriam 

emergencialmente às Forças Armadas. “Um Estado forte, ditatorial, apressaria o 
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desenvolvimento, disciplinaria a sociedade, afastando os descontentes, recuperando 

o tempo perdido” (Trevisan, p.33). 

 
Quanto ao Brasil, segundo algumas opiniões, necessitava, talvez mais que 
qualquer outro país, de um Estado forte. Durante a década de 20, vários 
intelectuais, artistas, tentaram primeiro explicar o Brasil, para depois formular as 
soluções. Algumas dessas explicações dos nossos problemas partiam da idéia 
de que o liberalismo pouca utilidade possuía para as exigências de 
desenvolvimento brasileiro. Portanto, a solução era o Estado forte, todo-
poderoso. (Trevisan, 1985, p.33-34) 
 
 

        O Exército,  dessa maneira, buscava ampliar sua funcionalidade na medida em 

que, além de abarcar a esfera militar, pretendia gerir todos os demais setores da 

vida nacional. “O que Goes defende,  é a interferência militar em todos os assuntos, 

concepção intervencionista, desde a questão material até a questão da educação do 

povo, que deveria ser orientada de acordo com a conveniência da Instituição militar” 

(Santos, p.62). Chegara a hora “ de se fazer a política do Exército e não a política no 

Exército” (Trevisan, p.37). Sua preocupação recaía no projeto de país,  que tinha por 

mola mestra a reorganização do Exército e a reforma institucional, educacional e 

cultural do Brasil, para que se concretizasse assim o surgimento de uma nação forte, 

através da reconstrução do Estado. 

 

        Para Góes Monteiro, naquela  circunstância seria inevitável a subordinação da 

sociedade ao Exército, instituição que se legitimava pela responsabilidade e tutela 

do país, uma vez que o regime liberal-democrático havia se mostrado totalmente 

ineficiente perante a nova conjuntura brasileira. Sua política militar baseava-se no 

intervencionismo estatal em todas as atividades públicas, pautada na centralização 

do poder, no fortalecimento do Exército e na disciplina do povo, com vistas ao 

progresso. Goes em seu livro de memórias, “O General Goes depõe” (Trevisan, 

p.39, citação), demonstra que a população brasileira interiorana vivia em pleno 

estado de miséria, sendo altamente explorada, sobrevivendo em condições sub-

humanas, sem esperança de mudanças, devido sobretudo à estrutura política que 

“iria cair de podre” (p.39). Esta situação portanto, não poderia permanecer, sendo 

que  na sua concepção a política do Exército teria que efetuar uma intervenção. 

 

        Com a ocorrência da Intentona Comunista em 1935, as idéias de Goes 

propagaram-se mais facilmente, na medida em que surgiu o “inimigo comum”, o 
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comunismo, o qual teria que ser varrido das terras pátrias. Com o suposto perigo 

comunista rondando os ares do país, tornou-se menos complicado estender o 

convencimento à opinião pública de que a nação necessitava da proteção intensiva 

dos militares. Caminhava-se para o período da implantação do Estado Novo. 

 
Vargas aproveita um discurso de Prestes, que atacava violentamente o seu 
governo, e usa a Lei de Segurança Nacional, fechando a Aliança Nacional 
Libertadora. A ala radical aliancista planeja levante armado. Mas o governo tem 
conhecimento dos preparativos. A revolução se inicia na cidade de Natal, sendo, 
porém, logo esmagada. Diante desta situação, os poderes de Vargas são 
aumentados, por solicitação sua ao Congresso. (Cunha,1989, p.28).            
 
 

        A Intentona reunia comunistas agrupados em torno da ANL, iniciando uma série 

de levantes militares pelo país, na intenção de derrubar Getúlio Vargas do poder, e 

instaurar o governo comunista no Brasil, sob a liderança de Luis Carlos Prestes. 

Contudo a rebelião fracassou, poucos militares haviam aderido à luta. O governo 

Vargas investiu então, numa terrível repressão ao movimento, prendendo qualquer 

pessoa suspeita de oposição ao governo. O próprio Prestes passaria dez anos 

confinado numa solitária. A repressão aos comunistas abria à Getúlio a possibilidade 

de dar um golpe e instaurar um regime ditatorial no país. 

 

        Goes que havia participado da repressão ao levante de 35, persistia ainda na 

proposta de fechamento do regime político,  defendendo a eliminação de resquícios 

liberal-democráticos. Naquele momento, Goes procurava convencer os demais 

colegas de governo que,  perante a existência da ameaça comunista, a única 

solução viável era a instauração de um Estado forte, imitando os governos nazi-

fascistas, os quais haviam adquirido sucesso e prosperidade mediante soluções 

autoritárias. 

 
Só a política do Exército, ocupando todos os espaços, vigiando tudo, da 
agricultura à indústria, das comunicações à educação principalmente, da 
produção interna à política internacional, formaria aquela mentalidade que 
sobrepunha a todos os interesses da pátria, único antídoto realmente eficaz 
frente ao proselitismo vermelho (Trevisan, 1985, p.40). 

 
 
        Na concepção de Goes, a defesa nacional, portanto, não estava restrita 

somente à atuação do Exército, mas sim, era a razão de toda a sociedade. 
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Nas Forças Armadas, os desdobramentos da revolta facilitaram a ascensão do 
grupo de oficiais autoritários. Numa reunião de generais realizada a 3 de 
dezembro de 1935 para discussão sobre a crise, as opiniões variavam, indo 
desde o respeito à ordem legal até propostas drásticas de mudanças na 
Constituição. Até um legalista como Eduardo Gomes não se conformava com a 
demora da justiça em punir os oficiais comunistas. Já para Goes Monteiro, 
qualquer solução amparada pela legislação existente era inviável. Era para ele, 
necessário implantar um novo regime político no país. (Santos, 1995, p.66). 

 
         
1.3. Década de 20: as discussões em torno do ensino. 
  
        Durante a Primeira República, dando continuidade à tradição do período 

colonial, a educação estava caracterizada por um extremo elitismo: em suma, era 

reservada apenas às classes mais abastadas. Na verdade, o alto índice de 

analfabetismo era uma situação cômoda às elites oligárquicas: estas se 

sustentavam no poder político devido às inúmeras fraudes eleitorais, que se 

apoiavam,  em parte,  no acentuado iletramento popular.  

 

        Naquela época,  no entanto, a estrutura econômica do país funcionava sem que 

houvesse a efetiva necessidade da escolarização das massas, uma vez que as 

finanças encontravam-se assentadas na produção agrícola-exportadora, não 

havendo realmente para o sistema a urgência em qualificar-se a mão-de-obra. O 

ensino estava voltado apenas a fornecer indivíduos capacitados para ocuparem os 

cargos burocráticos, enquanto o contingente da massa popular, predominantemente 

rural, permanecia no estado brutal da ignorância. 

 
A I República teve, assim, um quadro de demanda educacional que caracterizou 

bem as necessidades sentidas pela população e, até certo ponto, representou as 

exigências educacionais de uma sociedade cujo índice de urbanização e de 

industrialização ainda era baixo. A permanência, portanto, da velha educação 

acadêmica e aristocrática e a pouca importância dada à educação popular 

fundavam-se na estrutura e organização da sociedade. Foi somente quando essa 

estrurura começou a dar sinais de ruptura que a situação educacional principiou a 

tomar rumos diferentes. De um lado, no campo das idéias, as coisas começaram 

a mudar-se com movimentos culturais e pedagógicos em favor de reformas mais 

profundas, de outro, no campo das aspirações sociais, as mudanças vieram com 

o aumento da demanda escolar impulsionada pelo ritmo mais acelerado do 

processo de urbanização ocasionado pelo impulso dado à industrialização após a 

I Guerra e acentuado depois de 1930. (Romanelli, 1995, p.45) 
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        Com a crescente urbanização,  que vinha se processando no país desde as 

primeiras décadas do século XX, decorrente da expansão cafeeira no sudoeste 

brasileiro, essa realidade educacional iria começar a sofrer lentas modificações. O 

advento da Primeira Grande Guerra (1914-18) também promoveu alterações 

significativas no cenário nacional. “O resultado no Brasil, foi que as discussões sobre 

a nacionalidade e sobre os objetivos nacionais ganharam relevância” (Skidmore, 

1989, p.189). Com a guerra, muitos produtos pararam de chegar ao país e 

acabaram sendo substituídos pela produção nacional, ao mesmo tempo em que os 

países beligerantes precisavam de mais e mais alimentos, estimulando, por 

conseguinte, nossas indústrias à elevação dos índices de fabricação. 

Concomitantemente, acompanhando esse surto industrial, nas cidades ocorreu o 

aumento considerável do operariado, filho da imigração, o qual começava  

paulatinamente a incomodar  a elite oligárquica.  

 

        Em 1917 estourava a maior greve operária já vista até aquele momento, onde o 

movimento foi duramente reprimido pelas tropas policiais. Contudo, embora 

continuasse a predominância do setor agrário, a indústria nacional avançava, 

associada à crescente urbanização, as quais iriam acentuar a inviabilidade do 

sistema político-econômico, vigorante no país. A industrialização,  por sua vez,  a 

medida que necessitava cada vez mais de mão-de-obra qualificada, o sistema 

escolar, paralelamente foi sendo pressionado, pois a camada média urbana passava 

à reivindicar maior oferta de vagas. 

 
Já com respeito à economia, a evolução de um modelo exclusivamente agrário-
exportador para um modelo urbano-industrial, afetou o equilíbrio estrutural dos 
fatores influentes no sistema educacional pela inclusão de novas e crescentes 
necessidades de recursos humanos para ocupar funções nos setores secundário 
e terciário da economia. O modelo econômico em emergência passou, então, a 
fazer solicitações à escola. (Romanelli, 1995,  p.46) 

 
Este parque industrial, incipiente e sem poder de competição com o setor agrário-
exportador, pode contar com um apreciável contingente de mão-de-obra, 
representado, de um lado, por trabalhadores que deixavam o campo e, de outro, 
por emigrantes europeus. Estes últimos eram portadores de uma consciência 
social amadurecida na velha Europa. Acentuando-se o processo de 
industrialização-urbanização no pós-guerra, o operariado urbano começa a ter 
algum significado. Na formação deste proletariado, predominou a ideologia 
anarquista (influência do emigrante europeu). As greves ocorridas no período de 
1917 a 1920 denunciavam um clima de instabilidade social. (Cunha, 1989, p.38) 
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        Neste contexto, surgiram alguns movimentos de orientação nacionalista, ainda 

sob o impacto da Primeira Guerra, destacando-se a Liga de Defesa Nacional e a 

Liga Nacionalista de SP. A primeira foi fundada em 1916, no Rio de Janeiro, por 

Olavo Bilac, Pedro Lessa e Miguel Calmon. O conflito internacional de 1914 ajudara 

acentuadamente na divulgação da idéia do serviço militar obrigatório e reforçava a 

importância do papel das Forças Armadas. A propagação dos projetos da Liga era 

feita por meio da circulação de livros, panfletos, discursos, conseguindo mobilizar a 

população das principais cidades do país, em especial os estudantes, empolgados 

por um sentimento nacionalista trazido da guerra. 

 

        As Ligas que surgiram exaltavam amplamente o nacionalismo ferrenho, 

conseguindo paralelamente o apóio da classe burguesa na defesa deste ideário, 

sobretudo quando a concentração de operários nos centros urbanos, aumentava 

assustadoramente. 

 
Os objetivos da Liga eram: desenvolver o civismo, manter a idéia de coesão e 
integridade nacional, defender o trabalho nacional, difundir a instrução militar e o 
culto do heroísmo, fundar associações de escoteiros, linhas de tiro e batalhões 
patrióticos, promover o ensino da língua pátria nas escolas estrangeiras, 
propagar a educação popular e profissional, combater o analfabetismo. Em 
dezembro do mesmo ano, foi fundada, em SP, a Liga Nacionalista de São Paulo, 
que tinha praticamente o mesmo ideário. A criação das Ligas foi saudada com 
entusiasmo pelos militares, na medida em que contemplava as demandas do 
grupo modernizante de oficiais agrupados em torno de A Defesa Nacional.  
(Santos, 1995, p.94). 
 
 

        Alguns dos objetivos acima citados são reencontrados em ideologias de 

períodos posteriores, como a de 37 e a de 64. “Coesão e integridade nacional” 

faziam parte do rol dos Objetivos Nacionais da Doutrina da Segurança Nacional. A 

defesa da integridade, se coloca em evidência principalmente quando o grupo 

dominador deseja ocultar, para sua conveniência,  as disparidades e os conflitos 

existentes dentro da sociedade. Entre as metas tracejadas pela Liga de Defesa 

Nacional encontram-se referências ao campo educacional: salientam-se aqui o 

combate ao analfabetismo e a propagação do ensino. A questão do iletramento foi 

reacendida décadas adiante, principalmente durante o governo João Goulart, 

através das figuras de Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire, culminando na instauração 

frustrada do Mobral na época ditatorial. 
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        No alvorecer dos anos 20 portanto, uma ampla discussão circundava o meio 

intelectual brasileiro, a respeito da problemática educacional do país, 

caracterizando-se o que Jorge Nagle chamou de “otimismo pedagógico” (Santos, 

p.75). Naquele momento, o ensino ocupava a maioria das pautas de debates 

realizados a nível nacional. Sampaio Dória, um dos mais destacados membros da 

Liga Nacionalista de SP, realizou em 1920  uma reforma no ensino estadual paulista, 

a qual recebeu seu nome, onde introduziu “medidas radicais e corajosas, entre as 

quais a redução do ensino primário a dois anos, a isenção aos pobres das taxas em 

todos os níveis de ensino” (Cunha, p.67). 

 
No fundo, a intenção de Sampaio Dória era desferir uma luta sem precedentes 
contra o analfabetismo, cujos índices eram dos mais alarmantes. A reforma 
adotou também medidas nacionalizadoras, seja através da educação moral e 
cívica, seja através de medidas destinadas a integrar o emigrante 
estrangeiro.(Cunha, 1989, p.67) 
 
 

        A reforma, de expressão nacionalista, já acentuava a necessidade da 

implantação de estudos de Educação Moral e Cívica. Tal medida foi adotada por 

governos posteriores, como o do Estado Novo e o do Regime Militar de 64. Sampaio 

Dória,  devido às pressões que sofreu por obra do  impacto da reforma, exonerou-se 

do cargo de Diretor da Instrução Pública. Curiosamente, a década de 20 gerou um 

corpo de idéias, “suficientes para serem aproveitadas pela Revolução de 30, numa 

agressiva política renovadora de educação nacional” (Cunha, p.79).  

 

        A Liga Nacionalista de SP,  compreendia que o ensino,  paralelamente, era 

profilático aos males que assolavam a nação brasileira. Compactuando com a 

mentalidade elitista, a Liga propunha a urgência da disseminação dos valores 

cívicos e nacionalistas. 

 
Preocupados em aplicar na prática suas idéias, os membros da Liga Nacionalista 
criaram seis escolas em São Paulo com o objetivo de educar operários. As aulas 
ocorriam à noite. O governo de SP fornecia os prédios, a Liga, os professores, e 
os industriais e comerciantes forneciam o material didático necessário. Do 
programa desses cursos destacamos: a língua e a nacionalidade, a cultura geral 
e o civismo, a família e a Educação Cívica, a história pátria pelos seus grandes 
fatos e pelos homens notáveis. (Santos, 1995, p. 102) 

 
 
        Os anos 20 aqueceram discussões em torno do nacionalismo, dos valores 

pátrios e cívicos, da funcionalidade da escola, da alfabetização, do ensino de EMC, 
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tópicos que foram revistos, e,  alguns deles, incorporados ao conjunto ideológico de 

37 e de 64. Portanto não se pode caracterizar uma inovação, mas sim, a adoção de 

princípios amplamente discutidos nos meios intelectuais do início do século. 

Segundo Circe Bittencourt,  “já em 1918, existe a incorporação no programa das 

escolas paulistas do patriotismo, seja através dos livros, seja através dos hinos e 

músicas” (Santos, p.104). 

 

        O ponto máximo das discussões foi a questão do analfabetismo e as 

implicações que dele decorriam, como a questão do atraso econômico do país, 

associado intrinsecamente ao iletramento da massa popular. Engajando a 

propaganda em prol do patriotismo e do serviço militar obrigatório, aparecia a figura 

expressiva de Olavo Bilac. Através de discursos direcionados à elite brasileira, 

realizados em várias capitais do país, Bilac ia disseminando seu ideário, 

principalmente no tocante à necessidade de o jovem inserir-se nos quartéis, no qual 

ocorreria a “regeneração forçada através da disciplina militar” (Santos, p.97). Para 

Olavo, a realidade do país era dramática, na medida em que existia um largo retardo 

econômico, acompanhado pela  falta de sentimento cívico, pela apatia do seu povo, 

resultando consequentemente,  num grande caos, o qual emperrava a ascensão 

triunfal do país. Como solução a esta situação deplorável em que se encontrava 

inclusive a população, totalmente afastada das letras, num total estado de 

ignorância, Bilac propõe a reorganização corretiva, mediante a disciplina praticada 

nos quartéis. 

 
As Forças Armadas aparecem, portanto, como única instituição capaz de criar um 
povo homogêneo em termos de comportamento. O que Bilac apregoa-  e esse 
pensamento é compartilhado pelos militares no período – é que apenas a 
disciplina da caserna poderia transformar os animais brutos em seres produtivos. 
A caserna, nas palavras de Bilac, seria “um filtro admirável em que os homens se 
depuram e apuram : dela sairiam conscientes, dignos, brasileiros, esses infelizes 
sem consciência, sem dignidade, sem pátria, que constituem a massa amorfa e 
triste de nossa multidão” (Santos, 1995, p.97). 

 
  
        A caserna, neste foco, assumia concomitantemente uma ação educativa, 

praticamente civilizatória, diante de um povo inculto e degenerado. A falta de 

instrução e de civismo preocupava Bilac, o qual defendia que além da atuação dos 

quartéis, era necessária a atuação paralela das escolas em propiciar o sentimento 

patriótico.  O pensamento de Olavo foi de grande valia para o grupo  militar. A 
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massa disciplinada nas casernas e doutrinada nas instituições escolares, afastaria  a 

possibilidade de futuras rebeliões sociais, as quais amedrontavam a elite e poderiam 

conduzir à desintegração nacional. 

 

        Nesta perspectiva,  a alfabetização tornava-se indispensável, na medida em 

que criava a possibilidade dos princípios cívicos e da admiração pelos heróis 

históricos, entre outros, serem amplamente reforçados. Na exposição e transmissão 

de uma história comum, pretendia-se unir os filhos da pátria, promovendo um 

sentimento de identidade nacional, prioritário na construção e na reorganização 

nacional. 

 

        Olavo Bilac ressentia-se da falta de integridade moral no Brasil, da 

irresponsabilidade da elite na condução do país, da  ignorância do povo brasileiro, 

muito mais apegado aos costumes arcaicos e às superstições do que à crença no 

cientificismo e na sapiência. O homem do sertão era o mais penalizado, apontado 

como rude, bronco, sem qualquer resquício de racionalidade. Para Bilac, “ o Brasil 

falhara no que dizia respeito à exploração do potencial do seu povo pela educação” 

(Skidmore, 1989, p.172). Influenciado pelos acontecimentos ocorridos na Europa, 

Bilac apelava “para os brios da sua jovem audiência: Uni-vos a todos os moços e 

estudantes de todo o Brasil: num exército admirável, sereis os escoteiros da nossa 

fé” (Skidmore, p.172). 

 

        O apelo de Olavo ecoou pelo território nacional, encontrando respaldo nas 

fileiras do Exército, o qual passou à considerá-lo como o “patrono do serviço militar 

pelas Forças Armadas “(Santos, p.95). Bilac oferecia o apoio inflamado de que os 

militares precisavam, para continuarem lutando, na concretização do 

aperfeiçoamento e da modernização do Exército. Este fato evidencia a “ligação entre 

os intelectuais de inclinação militarista e os oficiais propriamente ditos” (Skidmore, 

p.175). 

 

        O pensamento de Olavo Bilac tinha sido altamente influenciado pelas idéias de 

Alberto Torres (1865-1917). Para este pensador, diferentemente de muitos outros 

intelectuais da época, os quais afirmavam categoricamente que o atraso do Brasil 

concentrava-se na sua inferioridade étnica, Torres em contrapartida, acreditava que, 
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os problemas da jovem nação brasileira, resumiam-se “à falta de educação, à 

nutrição pobre, à higiene precária” (Skidmore, p.137). Olavo, em seus 

pronunciamentos públicos, clamava paralelamente “por esforços imediatos no 

sentido de ajudar as massas populares, desnutridas e carentes de educação e 

saúde” (Skidmore, p.180). 

 

        Alberto Torres sustentava também que, além das dificuldades de ordem 

educacional,  moral e sanitária, enfrentadas pelo país, acrescentava-se a expoliação 

que sofríamos pelo grupo de capitalistas estrangeiros, os quais exploravam nossos 

recursos naturais de maneira predatória, sendo que a elite permanecia na sua 

mesma mesmice. Torres “emergia como um farol para os pensadores nacionalistas” 

(Skidmore, p.141). Defendia uma maior centralização político-administrativa, 

advogando poderes mais amplos à união, sendo que a partir de 30, muitos dos 

reformadores constitucionais citavam Alberto Torres como referência por isso,  seus 

livros teriam sido amplamente reeditados.  “Aparentemente, foram de modo especial, 

os integralistas e outros políticos da direita que valorizaram os trabalhos de Alberto 

Torres, pois este acentuava os valores nacionalistas e defendia as riquezas 

nacionais” (Leite, p.337). 

 
Torres via a necessidade da tomada de consciência de todos (em especial da 

intelectualidade) no sentido de reorganizar o país, o que o levou a elaborar um 

projeto para uma nova Constituição. Nesse projeto já se faz presente a proposta 

de uma maior centralização político-administrativa . A questão da inexistência de 

um sentimento nacional no Brasil era uma das principais preocupações de 

Torres. (Santos, 1995, p.110). 

 

        Compactuando com as idéias de Torres, encontrava-se o ensaísta Manuel 

Bonfim, também de posição nacionalista. Reclamava o aumento emergencial e 

maciço do ensino, a fim de reverter certas características, como a apatia, 

impregnadas na alma do brasileiro. Todavia, para ultrapassar o atraso econômico 

que nos assolava, e efetuar efetivamente uma mudança neste quadro, Bonfim 

defendia a expansão do ensino, afirmando que “a necessidade imprescritível é de 

atender-se à instrução popular” (Skidmore, p.135). Dessa maneira, o ensaísta 

desbancava as teorias racistas ainda existentes na intelectualidade brasileira. “Com 
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muita clareza, via há mais de setenta anos a importância da educação para o 

desenvolvimento” (Cunha, 1989, p.48). 

 

        Naquele clima de razoável euforia intelectual acerca da problemática 

educacional e da efervescência em torno da questão da nacionalidade, foi fundada,  

em 1916,  o periódico “Revista do Brasil”, por Pereira Barreto, Júlio de Mesquita, 

Jackson de Figueiredo e Alfredo Pujol, onde “políticos, intelectuais e militares 

demonstravam, sob formas variadas, a inconsistência da situação vigente” (Cunha, 

p.50). Após dois anos, a revista é comprada por Monteiro Lobato, passando a ser  

focados os problemas sociais e econômicos do país. Em 1918, era lançado o livro 

“Urupês” de Monteiro Lobato, com a intrigante figura do Jeca Tatu. Neste contexto, o 

que estava em pauta era a questão da culpabilidade do atraso econômico brasileiro, 

onde várias correntes coexistiam, sendo que uma delas  atribuía ao nosso caráter 

multirracial as dificuldades enfrentadas, o emperramento financeiro e o baixo 

desenvolvimento; e outras,  por sua vez, acusavam a nossa péssima 

aclimatibilidade, a qual ocasionava paralelamente a morosidade e a lentidão nos 

indivíduos, devido ao excesso de calor; outras ainda culpavam o alto índice de 

analfabetismo existente no país, etc.  As teorias racistas,  contudo, ainda pairavam 

nas décadas iniciais do século no meio da intelectualidade brasileira.  

 

        Em meio à esses discursos encontra-se a obra de Monteiro Lobato, que foi 

altamente atingida por essas discussões. Num primeiro momento de sua obra,  o 

autor descreve negativamente a figura do Jeca Tatu, como apático, inimigo do 

progresso, preguiçoso, segundo as palavras de Darcy Ribeiro: 

 
Nos primeiros retratos, Lobato o vê como um piolho da terra, espécie de praga 
incendiária que atiçava fogo à mata, destruindo enormes riquezas florestais para 
plantar seus pobres roçados. A caricatura só ressalta a preguiça, a verminose e 
o desalento que o faziam responder com um “não paga a pena” a qualquer 
proposta de trabalho. Descreve-o em sua postura característica, acocorado 
desajeitadamente sobre os calcanhares, a puxar fumaça do pito, atirando 
cusparadas para o lado. Quem assim descrevia o caipira era o intelectual-
fazendeiro da Buquira, que amargava sua própria experiência fracassada de 
encaixar os caipiras em seus planos mirabolantes, (Ribeiro, 2005, p.390). 
 

 

        No entanto, após um “levantamento encomendado por Oswaldo Cruz em 1912” 

(Skidmore, p.201), no qual uma equipe médica percorreu as áreas sertanejas, 
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levantando dados sobre as condições reais da saúde dos brasileiros, muitas teorias 

vieram abaixo, na medida em que o “Jeca” foi inocentado, retirando-se dele toda a 

culpabilidade que lhe fora atribuída pelo baixo desenvolvimento econômico do país. 

O Jeca não era apático, nem desprezível; ele somente era o símbolo do povo 

sofrido, que vivia em condições precárias pelo sertão a fora, com falta de tudo, de 

alimentação saudável, de estudo, e principalmente de saneamento, o qual o impelia 

a um estado doentil constante. “Provou-se que o esquecido homem do interior era 

um espécime ambulante de todas as doenças imagináveis” (Skidmore, p.201). 

 

        Neste momento, vem à tona a questão da saúde pública;  políticos, intelectuais 

e editorialistas  atiraram-se na defesa desta causa. O próprio Monteiro Lobato reviu 

sua posição e lançou-se nessa campanha sanitária. “A essência da conversão de 

Lobato continha-se numa sentença: O Jeca não é assim: está assim” (Skidmore), 

p.203). 

 
Monteiro Lobato que não era homem de meias-medidas, tornara-se um 
vociferante convertido da causa da saúde pública. Reunidos em livro com o título 
Problema Vital seus artigos foram publicados em 1918 pela Sociedade Eugênica 
de São Paulo e Liga Pró-Saneamento do Brasil. Incluída no volume estava a 
fábula chamada “A Ressurreição de Jeca Tatu”. Contava a história de um novo 
Jeca. Depois de curado por um médico itinerante, transformava sua roça pelo 
trabalho duro, tornava-se feliz e saudável e viajava pelo mundo. Milhões de 
cópias dessa história foram distribuídas pelo interior, com a exortação final de 
Lobato: “Meninos, nunca se esqueçam desta história, e quando crescerem, 
tratem de imitar o Jeca”. (Skidmore, 1989, p.203) 

 
 

1.4 Década de 30: o ensino e as ideologias. 
 
        Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930, as discussões 

entusiasmadas acerca da problemática educacional que vinham se processando nas 

primeiras décadas, continuaram, culminando no Manifesto dos Pioneiros de 1932, “o 

primeiro pronunciamento de expoentes da cultura nacional no sentido de determinar 

diretrizes nítidas à solução de um problema, nesse período de necessária renovação 

da vida brasileira” (Cunha, p.88). O respectivo documento possuía uma conotação 

extremamente idealista, ao associar a educação à resolução dos problemas 

nacionais, principalmente no tocante ao desenvolvimento. Não cabe aqui analisar tal 

Manifesto, trabalho já realizado com competência por inúmeros autores. 
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A importância do Manifesto prende-se ao fato de tratar a educação como um 
problema social. Ao defender uma escola pública, gratuita, obrigatória e laica, o 
manifesto dá um passo à frente em termos de Brasil. Ao propor uma ação firme 
dos poderes públicos frente ao calamitoso estado da educação no Brasil, o 
Manifesto representou um marco ao colocar o acesso à escola como um direito 
social. (Santos, 1995, p.81) 
 

 

        “O Manifesto, elaborado por Fernando de Azevedo e assinado por vinte e seis 

educadores brasileiros, inicia-se estabelecendo a relação dialética que deve existir 

entre educação e desenvolvimento... no que respeita aos problemas nacionais” 

(Romanelli, p.145). Este trecho,  ao meu ver, evoca indiretamente o  pensamento  do 

início do século - o do ensaísta Manoel Bonfim - o qual já delineava a urgência do 

ensino generalizado para obtenção de níveis mais acentuados de progresso e de 

desenvolvimento. 

 

        A campanha em torno da escola pública foi a grande bandeira levantada pelos 

Pioneiros, que apregoavam o direito de todos à educação, o que se chocava com o 

projeto sócio-político  das elites. Em meio às mudanças urbanas-industriais,  e com o 

crescimento significativo da classe média, a escola não poderia ficar alheia às 

alterações sociais que vinham se processando em âmbito nacional, reservando-se 

apenas a um público restrito. A conjuntura era outra. Passávamos da predominância 

da economia agrícola a um  capitalismo incipiente. Por isso, conclamava-se que o 

ensino deveria “vincular-se efetivamente ao meio social” (Romanelli, 

p.146),abandonando o seu isolamento perante a realidade . Esses debates em torno 

da educação, envolvendo intelectuais, educadores, autoridades, militares, “só 

entraram em declínio após a implantação do Estado Novo (Romanelli, p.144). 

 

        Após a Intentona Comunista, de 1935, Vargas mostrava-se favorável às 

eleições presidenciais, mas arquitetava um golpe de Estado, contando entre outros, 

com dois importantes aliados: o chefe do Estado-Maior do Exército, general Goes 

Monteiro, e o ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra. Para desfechar o 

golpe, Getúlio e seus aliados encontraram um pretexto, o Plano Cohen, plano falso 

que previa uma revolução comunista e assassinatos pelo país. Diante do  

“fantasma”,  ficou mais fácil a união geral almejada. Com o apoio militar, em 

10/11/1937, o golpe concretizava-se: era instaurado o Estado Novo. 
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        Segundo a concepção do grupo de militares que acabavam de “chegar” ao 

poder em 37, a educação ocupava um papel de destaque dentro do planejamento 

nacional. Sob a influência nazi-fascista, a educação durante o período 

estadonovista, caracterizou-se sobretudo por um conteúdo conservador e autoritário. 

É notório ressaltar aqui que, esse autoritarismo existente nas propostas 

educacionais daquele momento, foi largamente defendido por setores da 

intelectualidade brasileira já no início do século, exercendo ampla influência na 

década de 30. Assim por exemplo, o  pensamento de Alberto Torres já defendia o 

acréscimo da centralização dos poderes da união. 

 

        Também a obra de Oliveira Viana exerceu influência política no período em 

questão, principalmente no tocante à necessidade de implantação, nas terras 

brasileiras, de um governo consistente e centralizador, devido às características 

peculiares da nossa gente. Para Viana, “ o povo, precisa de um governo forte porque 

trata-se de dar ao nosso agregado nacional, massa, forma, fibra, nervo, caráter... o 

Brasil precisa de um governo forte, autoritário que ponha ordem na casa” (Leite, 

p.300). 

 
Viana, preocupou-se em estudar nossas instituições políticas desde o período 
colonial até o período republicano, interferindo no debate de sua época acerca 
da necessidade de adequar as instituições políticas à realidade. Sua visão 
elitista, seu autoritarismo impregnado de concepções racistas, são bastante 
conhecidos. Igualmente conhecida é a sua inspiração em Alberto Torres, de 
quem assimila, seletivamente, idéias acerca da falência das instituições políticas. 
(Santos, 1995, p.113) 

 
 

        A ideologia do autoritarismo,  portanto, “ caracterizada pela desconfiança com 

as classes populares, pela defesa da limitação da participação política dos pobres e 

analfabetos, pelo temor da desagregação do país e pelo temor da subversão da 

ordem” (Santos, p.107) já vinha avançando no ideário de um certo número de 

intelectuais, sendo paulatinamente disseminada,  após a instauração do Estado 

Novo. A concepção do “temor da subversão da ordem”, também pode ser 

encontrada, décadas mais tarde, na Doutrina da Segurança Nacional, a qual 

apregoava a interferência das Forças Armadas contra possíveis focos subversivos 

no país, os quais ameaçavam a estabilidade e a ordem estabelecida.  
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        Durante a ditadura de Vargas, as propostas democráticas de ensino levantadas 

pelos Pioneiros foram definitivamente soterradas, sobressaindo-se as diretrizes 

educacionais propostas pelo Ministério da Educação, representado pela figura ilustre 

de Gustavo Capanema, “político conservador, vinculado à visão de mundo 

oligárquica, que via na participação política ativa das classes um perigo a ser 

evitado” (Santos, p.120). 

 
Conduziu, em pleno Estado Novo, com ponderação e rara habilidade, os 
assuntos da educação e cultura. Drummond, em depoimento recente, observa 
que Capanema “não ligou à assustada atmosfera que se criou em sua volta. 
Com paciência,determinação e humildade, realizou pesquisas, juntou 
documentação, consultou elementos que jamais tinham sido convidados a opinar 
sobre os problemas da pasta”. Os fatos descritos e os exemplos mencionados 
servem para aquilatar o tipo de postura de Gustavo Capanema à frente do 
Ministério da Educação, numa época de tendências autoritárias, muitas vezes 
extremadas. Esta compreensão de Capanema é de fundamental importância 
para uma análise serena da Educação no Estado Novo. (Cunha, 1989, p.116) 
 

 

        Capanema iniciou então,  uma série de reformas em alguns ramos de ensino, 

as quais foram decretadas entre 1942-46. O decreto-lei nº 4244 de 09/04/1942, 

promulgava a Lei Orgânica do Ensino Secundário, a qual estabelecia em seu artigo 

1º, como finalidades do ensino secundário: 

 
1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a personalidade 

integral dos adolescentes. 2. Acentuar e elevar, na formação espiritual dos 
adolescentes, a consciência patriótica e a consciência humanística. 3. Dar 
preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados de 
formação especial. (Romanelli, 1995, p.157). 

 
 
 

        A educação,  neste sentido, compartilhava valores da base ideológica do 

regime ditatorial, ao ressaltar que competia à área educacional reforçar os princípios 

patrióticos na formação espiritual dos jovens brasileiros, moldando a personalidade 

dos mesmos. Ao embutir a noção de pátria no cotidiano escolar dos educandos, a 

instituição escolar compactuava com a ideologia de 37, sendo totalmente 

subserviente ao sistema. Esse culto à pátria foi reacendido posteriormente pela 

ditadura de 64, onde a nação, de acordo com a Doutrina de Segurança Nacional, 

deveria ser salvaguardada a qualquer custo, assegurando-se a própria 

sobrevivência do grupo social.  
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        Em síntese, a julgar pelo texto da lei, o ensino secundário deveria: 

 
a) proporcionar cultura geral e humanística, b) alimentar uma ideologia política 
definida em termos de patriotismo e nacionalismo de caráter fascista, c) 
proporcionar condições para ingresso no curso superior, d) possibilitar a 
formação de lideranças. (Romanelli, 1995, p.157) 

 

        Nesta concepção, a lei reservava à elite um papel fundamental, ou seja, a de 

liderança política, a qual se formaria mediante os anos de estudos transcorridos no 

ensino secundário e no superior, qualificando-se nas humanidades, preparando-se 

para assumir uma tarefa que lhe estava reservada: conduzir o povo brasileiro na sua 

jornada diária, embasado em princípios amplamente incutidos nos bancos escolares. 

Essa concepção, de que competiria à elite guiar a massa popular também estaria 

presente na Doutrina da Segurança Nacional do Pós-64. Por essa nova doutrina, a 

elite, civil e militar, preparada principalmente na ESG,  comandaria os destinos da 

nação. 

 
A missão da nação não é esclarecida pelo texto oficial, mas se consultarmos os 
pronunciamentos das autoridades e dos intelectuais do regime, verificaremos 
que esta está ligada à noção de progresso, de harmonia entre as classes, de 
ordem, de disciplina em torno das autoridades, do apelo à tradição e assim por 
diante. Quanto aos perigos é importante destacar que estes, para o regime (...) 
podem ser identificados na luta de classes, no comunismo, no internacionalismo, 
na desagregação do país, na indisciplina do povo, etc. (Santos, 1995, p.126). 

 
 
 

        A citação acima evidencia que muitos dos valores pertencentes à Doutrina da 

Segurança Nacional encontravam-se justamente aqui, nos discursos de muitas 

autoridades e de alguns intelectuais subservientes ao regime. As palavras progresso 

e harmonia, faziam parte do rol dos Objetivos Nacionais traçados pela ESG. Se o 

comunismo já era definido durante a vigência do Estado Novo, como um dos 

grandes “vilões”,  em 64, voltava  a amedrontar a estabilidade nacional, agora no 

quadro do discurso da guerra fria, da guerra total e da guerra revolucionária. 

 

        Segundo Nelson Viana dos Santos, a preocupação dos militares em torno do 

problema educacional já era remota,  retrocedendo  para o início do século XX,  

como a Campanha de Olavo Bilac pelo serviço militar obrigatório. Tal campanha 
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apresentava implicações educacionais, ao pregar ardorosamente a disciplinarização 

dos nossos jovens. 

 

        O golpe de 37 portanto, foi propício ao conjunto de oficiais autoritários, os quais 

viabilizaram propostas mais concretas para a doutrinação da juventude. O grupo 

militar, neste momento histórico, concebia o Exército como uma instituição 

educativa, e paralelamente, criticava o analfabetismo da população, acentuado pelo 

descaso das elites. “A preocupação dos militares com o desenvolvimento do Brasil 

passava pela questão educacional” (Santos, p.135). 

 

        Nesta concepção, o ensino encontrava-se vinculado ao patriotismo, o qual 

deveria ser reanimado na massa popular, inculta e ignorante, dentro da linha de 

proposta militar. Nos quartéis,  paralelamente, seriam disciplinados o corpo e a 

mente, e reforçadas as noções de civismo. Os militares defendiam que era “preciso 

que a infância admire e preze os feitos do passado, se orgulhe do presente e confie 

no futuro, que se sinta feliz de sua Pátria...” (Santos, p.142).  

 

        Os oficiais, na sua maioria, teciam críticas ao analfabetismo e defendiam a 

necessidade de se estender a instrução ao povo, pelo menos a primária, para 

justamente atender também aos interesses das Forças Armadas, sendo que “um 

povo culto compreenderia a urgência de um exército permanente como 

imprescindível para o país” (Santos, p.150), e eficaz no combate à doutrina 

vermelha. 

 

        Essa concepção de educação, condizente com o grupo militar de 37, 

encontrava-se amplamente influenciada por correntes ideológicas externas, 

especificamente o ideário nazi-fascista. Durante a conjuntura da II Guerra Mundial, 

esses regimes de força foram vistos, por alguns segmentos civis e militares,  como 

modelos de eficiência no tocante à transformação social. Em tal conjuntura, o 

Exército adquiria cada vez mais poder, legitimando-se como a única instituição 

capaz de assegurar a ordem perante a ameaça comunista, acentuada 

principalmente, depois de 35. 
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        De acordo com Nelson Viana dos Santos, o grupo de militares pretendia 

reformular a educação militar, “no sentido de proporcionar aos oficiais um 

conhecimento mais sólido de economia, política e sociologia”, a fim de neutralizar o 

avanço vermelho na tropa. Aqui se encontrava o fundamento para a criação em 

1949 da ESG, ( também resultante de  influências externas), uma instituição 

destinada aos altos estudos bélicos, reservada à cúpula das Forças Armadas. A 

ESG defendia, paralelamente, a disseminação do ensino de moral e cívica para a 

educação civil, assim como a “militarização da juventude”. 

 
A educação é elevada, na política da instituição, à condição de componente 
importante da própria segurança nacional. Isso fica claro num imenso artigo. 
Desdobrado em dois números de A Defesa Nacional. O título do artigo é 
“Educação e Segurança Nacional” de 1938. (...) De acordo com o autor, o ensino 
do patriotismo não deveria se configurar numa disciplina à parte, mas estar 
presente em toda a prática educativa de professores e alunos. (Santos, 1995, 
p.164) 

 

        O trecho acima citado mantém uma certa correspondência ideológica com a 

Doutrina da Segurança Nacional. Durante o Estado Novo, o ensino foi amplamente 

utilizado na propagação do patriotismo, doutrinando os educandos, principalmente 

com a inclusão da disciplina de Educação Moral e Cívica. Todavia, no período militar 

de 64, reimplantou-se o ensino de moral e cívica nos estabelecimentos escolares, o 

qual havia deixado de ser componente curricular obrigatório desde 46. A Doutrina da 

Segurança Nacional associava a educação à segurança, na medida em que o 

“inimigo vermelho” adentrava em todos os meios e setores possíveis, a escola dessa 

maneira, acabou sendo incorporada às ações do governo, onde o ensino passou à 

configurar-se como um dos fatores do poder psicossocial exercido pelo Poder 

Nacional.  

 

        Contudo, uma característica peculiar marcou o período do Estado Novo: a 

militarização da juventude, acentuada após a criação da “Juventude Brasileira” 

(Santos, p.166), em 1940. Essa organização se encontrava embasada em propostas 

totalitárias, derivada dos exemplos nazi-fascistas, como a “ONB (Opera Nazionale 

Balilla), GIL (Giuventu Italiana del Littorio) e a Hitler-Jugend (Juventude Hitlerista)” 

(Santos, p.172-77). As palavras de ordem eram disciplina, civismo, moralidade, 

patriotismo. Na concepção do oficialato dos anos 40, o retardo nacional só seria 

revertido por meio da militarização, sendo a “educação (...) vista como a grande 
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redentora do atraso” (Santos, p. 203). Diferentemente,  a ESG apregoaria mais 

tarde,  a reversão do precário cenário econômico brasileiro, mediante práticas 

desenvolvimentistas, garantidas através da Segurança Nacional. 

 

        A educação estadonovista, principalmente no ensino militar, preocupou-se em 

incutir a doutrina anticomunista, enfatizando o caráter violento da teoria marxista, a 

qual surgia verdadeiramente como uma ameaça à ordem social estabelecida, na 

medida em que o inimigo infiltrava-se praticamente em todos os setores possíveis e 

imagináveis. “Buscava-se estabelecer, no imaginário, uma imagem do inferno na 

terra, no caso da tomada do poder pelos comunistas” (Santos, p.213), chocando o 

público, mobilizando-o contra o inimigo comum. 

 

 

1.5. Discussões acerca do caráter nacional brasileiro. 
 

 

        A Doutrina da Segurança Nacional atribuía ao homem brasileiro, certas 

características particulares, na tentativa de exaltar o seu caráter peculiar, assim 

como enfatizava acentuadamente a ocorrência de uma serena harmonia racial 

existente no nosso país, a qual era parte integrante do próprio conteúdo dos 

Objetivos Nacionais, elaborado pela ESG. Contudo, no tocante às raças formadoras 

da nação brasileira, uma ampla discussão já vinha ocorrendo desde o começo do 

século,  segundo Dante Moreira Leite, praticamente “entre 1880 à 1950”. Este autor 

salienta que durante este período, surgiram algumas formulações consideráveis em 

torno da composição étnica brasileira, com ênfase na problemática racial. E aqui 

reside uma importante questão: essas teorias teriam contribuído, ou não, na 

estruturação das ideologias de períodos posteriores, especificamente a 

Estadonovista e a de 64 ? Ambas compartilhavam elementos comuns ?  Na intenção 

de debatermos essas questões, traremos à tona a síntese das idéias de 

determinados  pensadores do período e os seus respectivos posicionamentos em 

torno da formação étnica do país. 

 

        Sílvio Romero (1851-1914), advogado, era leitor acirrado das teorias 

evolucionistas. Possuía uma concepção preconceituosa com relação à formação 
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étnica da nação. Tecia comentários irrelevantes sobre a figura indígena, 

extremamente desanimada, e a figura africana, caracterizada essencialmente como 

indolente. O atraso existente na terra pátria, na sua concepção, era proveniente 

também das características típicas do nosso clima, onde o calor excessivo 

prejudicava intensamente a saúde da população. Salientava que,  da união das 

raças existentes no país, surgiu uma “sub-raça mestiça e crioula, distinta da 

européia” (Leite, p.246). A apatia, o desânimo eram traços apontados ao caráter do 

homem brasileiro, os quais eram decorrentes da própria natureza do local. Romero 

baseava-se na Teoria da Insalubridade do Clima Tropical. Acreditava que através do 

branqueamento progressivo, por meio da imigração, o país pudesse então progredir, 

reservando a teoria racial para expor a questão do atraso desenvolvimentista do 

país.  

 
Uma interpretação possível – mas que, no caso de Sílvio Romero, parece 
discutível – seria dizer que nele existia o preconceito de classe e de raça que 
será tão nítido nos autores seguintes. O que sugere esse preconceito é o fato de 
Silvio Romero insistir no branqueamento da população, na necessidade de 
manter a imigração. Além disso, a caracterização que faz de índios e negros é 
nitidamente desfavorável a estes. Outra prova desse preconceito pode ser 
encontrada na sua descrição do negro na África, em que procura mostrar todos 
os seus aspectos aparentemente desagradáveis. (Leite, 2002, p.250). 

 
 

        A obra de Afonso Celso, já em 1900, diferentemente de Romero, exaltava 

exaustivamente a pátria, principalmente o universo das riquezas naturais, a 

grandiosidade territorial, configurando-se numa leitura de cunho estritamente 

nacionalista: “a descrição da terra, o orgulho pelo passado, o desejo de uma vida 

comum no futuro, o elogio de características peculiares do povo, opondo-as às 

características supostamente inferiores de outras nações” (Leite, p.259). Segundo 

Dante Moreira Leite, Afonso Celso chegou à elencar onze motivos da superioridade 

do Brasil: 

 
Grandeza territorial, beleza, riqueza do país, variedade e amenidade do clima, 
ausência de calamidades naturais, excelência dos elementos que entraram na 
formação do tipo nacional, nobres predicados do caráter nacional, o Brasil nunca 
sofreu humilhações, nunca foi vencido, procedimento cavalheiresco e digno com 
os outros povos, as glórias a colher no Brasil, a história do Brasil. (Leite, 2002, 
p.258) 
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        Com relação ao caráter do brasileiro, Celso enumerou dez predicados, 

destacando-se entre os principais deles, “a hospitalidade, a afeição à ordem e à paz, 

a paciência, a doçura, a tolerância, não existindo portanto,  preconceitos de raça, cor 

ou posição” (Leite, p.261). Essa questão da existência de uma verdadeira 

“democracia racial” no país será retomada tanto pelos militares estadonovistas, 

quanto pelos militares de 64. Será que essa concepção de que o Brasil era um país 

inigualável, sem a ocorrência de preconceitos de qualquer ordem, teria chegado até 

os livros didáticos de História? Essas questões serão retomadas nos capítulos 

seguintes. 

 

        O pensamento de Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906), também esboçava 

noções preconceituosas reservadas ao índio, ao negro e ao mestiço, considerados 

raças inferiores, “fracos, indolentes, improvidentes” (Leite, p.286). Sugere que “a 

solução para as raças mestiças é esmagá-las sob a pressão de uma enorme 

imigração, de uma raça vigorosa que nessa luta pela existência de que fala Darwin 

as aniquile, assimilando-as” (Leite, p.286). Qual teria  sido o enfoque dado nos livros 

didáticos de 64, a respeito da questão da imigração?  

 

        As idéias de Francisco José de Oliveira Viana (1883-1951), advogado e 

historiador, influenciaram maciçamente a década de 30.  Segundo Dante Moreira 

Leite, Viana distinguia os mestiços, em instância superior, aqueles que eram 

suscetíveis de arianização, e os inferiores, os quais “conservavam as qualidades da 

raça inferior” (Leite, p.298). Viana afirmava que o número de brancos vinha 

aumentando paulatinamente nos últimos anos, baseando-se nos dados do Censo de 

1920, em contrapartida, o percentual de negros decaía assustadoramente. Oliveira 

Viana “oferecia à elite uma conclusão tranquilizadora” (Skidmore, p.221) com 

relação aos rumos da imigração no Brasil, produzindo “uma versão demasiada 

otimista do ideal de branqueamento” (Skidmore, p.221). 

 

        Azevedo Amaral, por sua vez, defendia que “as culturas negras e índias 

representavam um fator de atraso para a cultura branca” (Leite, p.320). Afirmava que 

para não ocorrer uma degeneração dos valores ocidentais, “o branco terá de firmar 

sua supremacia espiritual” (Leite, p.321), impondo sua “disciplina ética peculiar” 

(321) à massa popular. Azevedo, de posição racista, chegou à apresentar “um 
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programa em dez pontos que incluía uma proposta para barrar toda e qualquer 

imigração não -branca (Skidmore, 216). 

 

        Em 1928, era publicada a obra “Retrato do Brasil, de Paulo Prado, aristocrata 

escritor, numa visão modernista, onde demonstrava a “alegre aceitação do Brasil e 

dos brasileiros” (Leite, p.345), descrevendo psicologicamente o caráter nacional dos 

seus habitantes. Exaltava a exuberância da terra, e apontava a luxúria, a cobiça e a 

vida sensual como vícios corriqueiros dos nativos.  Numa terra farta, onde tudo que 

se planta se colhe, o atraso, na visão de Paulo Prado “cabe, portanto, ao homem, 

que deve ser regenerado” (Leite, p.352). Para o autor, não existiam diferenças 

inerentes entre as três raças formadoras, contudo afirmava que “ a população 

brasileira estava branqueando “ (Skidmore, p. 224), na medida em que “não podiam 

controlar a miscigenação” (Skidmore, p.224). 

 

        Na obra Casa Grande e Senzala (1933), Gilberto Freire, posicionou-se com 

otimismo com relação à miscigenação. Enalteceu a mobilidade do português, 

abordou a reduzida adaptabilidade do indígena à vida agrícola, e considerou 

grandiosa a influência negra na nossa formação, atribuindo qualidades como a 

bondade, a ternura e a alegria ao africano, advertindo que as condições do escravo 

negro no Brasil não eram das piores.  

 
Uma das teses de Gilberto Freire, e a que tem permanecido fiel em suas várias 
obras, é a adaptação adequada de nossa cultura aos trópicos. Essa tese se 
completa com a idéia de que no Brasil se desenvolveram condições favoráveis à 
miscigenação, nas quais os vários grupos puderam exprimir-se. Mas ainda, o 
Brasil representaria um país com poucas barreiras à ascensão de indivíduos 
pertencentes a classes ou grupos inferiores. É certo que essas teses foram 
sempre apresentadas com limitações. (Leite, 2002, p.369) 

 
 

        Gilberto Freire por sua vez, apresentava  o caráter positivo da miscigenação, 

onde as três raças eram igualmente valiosas.  

 
Ao mesmo tempo, era a primeira vez que os leitores recebiam um exame erudito 
do caráter nacional brasileiro com uma desinibida mensagem de otimismo: os 
brasileiros podiam orgulhar-se da sua civilização tropical, original, e etnicamente 
mestiça, cujos vícios sociais – que Gilberto Freire não subestimou – deviam 
atribuir-se principalmente à atmosfera de monocultura escravagista que 
dominara o país até a segunda metade do século XIX. (Skidmore, 1989, p.211) 
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        A discussão prosseguia no meio intelectual acerca da nossa formação étnica, 

ora culpabilizando-a,  pelo acirrado atraso, que impediria  a nação brasileira de se 

alçar a patamares mais elevados de crescimento econômico, ora investindo-a de 

culpa pela situação sócio-econômica vigente. Roquete Pinto, cientista, refutou as 

teorias racistas , combatendo a tese da inferioridade do povo brasileiro e rejeitou a 

“teoria da degenerescência do mestiço” (Skidmore, p.208). Segundo Moreira Leite, 

outros intelectuais engrossaram a fileira, tecendo críticas às explicações 

preconceituosas sobre a nossa composição étnica, como Batista Pereira, Ataliba 

Viana, Caio Prado Jùnior, sendo que este último reservava uma explicação 

econômica, e não racial,  ao nosso subdesenvolvimento. 

 

        Moreira Leite salientou que,  a partir de 1950, a teoria do caráter nacional 

brasileiro foi praticamente desbancada, principalmente depois da evolução dos 

estudos sobre antropologia e genética, quando se constatou a equiparação mental 

entre as raças humanas. Na visão do autor, a teoria racista configurava-se como o 

suporte ideológico da elite para legitimar a permanência de seus privilégios e do 

status quo, onde as “idéias sobre caráter nacional surgem nos momentos de crise, e 

acompanham os movimentos nacionalistas”. 

 

        Conforme Thomas Skidmore, entre as décadas de 30-40, a concepção da 

intelectualidade brasileira a respeito da degeneração racial, começou a ser abalada, 

quando “o descrédito do racismo científico levou à convicção de que a alegada falta 

de discriminação racial fazia o Brasil moralmente superior aos países mais 

desenvolvidos”. 

 
Doze intelectuais brasileiros dos mais conhecidos, inclusive Roquete Pinto, Artur 
Ramos e Gilberto Freire, preocuparam-se a ponto de lançar, em outubro de 
1935, um manifesto contra o preconceito racial, no qual advertiam que a 
“transplantação de idéias racistas e, sobretudo, dos seus corolários políticos e 
sociais”, constitui risco grave num país como o Brasil, “cuja formação étnica é 
acentuadamente heterogênea”. Anunciavam que tais “perversões de idéias 
científicas” baseadas em “fantasias e mitos pseudocientíficos”, criariam no Brasil 
“perigos imprevisíveis, comprometendo a coesão nacional e ameaçando o futuro 
da nossa pátria”. (Skidmore, 1989, p.225). 

 
 
        O autor relata que,  principalmente após o descrédito das teorias racistas, por 

volta dos anos 50, a ideologia do caráter nacional sofreu um acentuado impacto, na 
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medida em que as discussões realizadas sobre os caminhos para a prosperidade do 

país, passaram a se concentrar nos fatores econômicos do atraso. Segundo o autor, 

a Unesco durante as décadas de 50-60, teria financiado uma pesquisa sobre as bem 

sucedidas relações raciais existentes no Brasil, onde destacou-se a figura ilustre do 

pesquisador Florestan Fernandes. Os estudos teriam pintado “um novo quadro das 

relações raciais no Brasil”, sustentando que o país não tinha escapado à 

discriminação racial; e atacavam paralelamente o “mito da democracia racial”. 

 

        Na concepção de Octávio Ianni, embora a Constituição do país considerasse 

igualmente todos os seus cidadãos, sem discriminação de raça, cor ou sexo, na 

prática social, ocorria justamente o contrário, ou seja, a ocorrência de ações 

discriminatórias contra mestiços, negros e índios. Ianni salienta que o mito da 

democracia racial no país foi elaborado pela própria elite, por lhe ser extremamente 

conveniente, assim ela ocultava a verdadeira realidade discriminatória  existente na 

nação, buscando envolvê-lo em laços de harmonia racial, evitando 

estrategicamente, possíveis conflitos sociais. 

 
O Brasil é uma nação na qual convivem brancos, negros e mulatos, índios, 
alemães, italianos, espanhóis, poloneses, russos, japoneses, chineses e outros 
imigrantes de primeira, segunda e outras gerações. Esse é mais um dado da 
ideologia racial do legislador e do governo. Num país multirracial, no qual 
convivem raças e etnias diversas, é conveniente afirmar a igualdade de todos. 
Na idéia de democracia está a preocupação com o convívio harmônico de raças 
e etnias. (Ianni, 1987, p. 131) 

 
 

        A miscigenação foi amplamente criticada nos anos 20, sendo frequentemente 

associada ao atraso que impregnava a pátria. Contudo, o regime estadonovista, 

segundo Nelson Viana dos Santos, havia demonstrado um posicionamento 

diferenciado nesta questão, ou seja, “a questão racial foi tratada a partir de uma 

perspectiva que valorizava a miscigenação racial, isso era necessário para dar 

coerência ao estado corporativo que se pretendia construir”. Embora, naquele 

momento as Forças Armadas implicitamente tivessem um projeto eugênico, o 

discurso era outro, pois ocultava-se a existência do preconceito racial no país, a fim 

de se promover,  ideologicamente, a integração do corpo social. 

        Diante da amplitude do pensamento intelectual brasileiro acerca da nossa 

formação étnica, do nosso caráter nacional, das teorias e ideologias existentes, 
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formuladas desde o alvorecer do século, resta aqui questionarmos se essas 

respectivas concepções adentraram, ou não, o universo educacional, 

especificamente nos livros didáticos de História do período militar de 64. Contudo, 

essas indagações serão analisadas nos capítulos posteriores. 
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                                                        CAPÍTULO  II 
 
 
                                     “64 e a Doutrina da Segurança Nacional” 
 
 
 
 
        A Doutrina da Segurança Nacional relaciona-se com o contexto da Guerra Fria. 

Após o término da II Guerra Mundial, os ex-combatentes da FEB (Força 

Expedicionária Brasileira),  retornaram envaidecidos ao país, decididos á alterarem 

os rumos da política econômica da nação, adequando-a à nova conjuntura mundial. 

Embasados pela ideologia norte-americana, trataram logo de fundar uma instituição 

similar ao National War College: surgia assim a ESG (Escola Superior de Guerra) e 

com ela, a Doutrina da Segurança Nacional 

 

1.1 A criação da ESG 

 
        Com o término do Estado Novo,  em 1945, abriu-se um período de extrema 

conturbação política,  principalmente em razão do envolvimento do Brasil nos 

combates fulminantes da II Grande Guerra (1939-45). 

 

        A participação da FEB no conflito trouxe maior prestígio às Forças Armadas, as 

quais já contavam com um histórico bastante peculiar no cenário político brasileiro. 

Constantemente confabulavam, faziam levantes, interferindo diretamente no 

governo, mudando muitas vezes o rumo do país, como foi o caso do envolvimento 

do Exército na proclamação da República (15/11/1889),  na Revolução de 30, no 

advento do  tenentismo etc.  Em 1889, por exemplo, através de um golpe, os 

republicanos positivistas, juntamente com a adesão dos militares, derrubaram o 

Império, já em 1930, veio uma nova  intervenção por meio de um movimento armado 

de oposição. Getúlio Vargas assumia provisoriamente a presidência do país e 

transcorridos quinze anos de seu governo, mais uma vez os militares intervieram no 

processo político do país, apeando Getúlio do poder. 
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                            Entre 1945 e 1964 as intervenções militares na vida política foram incontáveis... 
Houve quatro eleições presidenciais: em 1945 houve dois candidatos militares, 
Eurico Gaspar Dutra e Eduardo Gomes, o primeiro dos dois foi vitorioso. Nas três 
eleições seguintes houve sempre um candidato militar: em todas as vezes foi 
derrotado por um candidato civil, qualquer que fosse o partido a que pertencia. 
Em 1950 o Brigadeiro Eduardo Gomes foi derrotado por Getúlio Vargas, em 1955 
Juarez Távora foi derrotado por Juscelino Kubitschek, em 1960 o candidato 
militar Henrique Teixeira Lott, apoiado pelo PSD e pelo PTB, coalisão que havia 
vencido as eleições precedentes, foi derrotado por Jânio Quadros, apoiado pela 
UDN: decididamente o povo não favorecia aos militares. Em todas as ocasiões, 
porém, setores militares conspiravam para impedir a posse do presidente eleito, 
mas sem obter sucesso. Em 1961, quando Jânio Quadros renunciou, os militares 
quase impediram a posse do Vice-Presidente eleito, João Goulart. (Comblin, 
1978,   p.152) 

                              

 

        Na evolução e no crescimento da força militar do Exército, a contribuição da 

FEB foi fundamental. 

 
                            O impacto da FEB foi tal que voltamos ao Brasil procurando por modelos de 

governo que funcionassem: ordem, planejamento, finanças racionais. Nós não 
encontramos este modelo no Brasil naquele estágio, mas decidimos procurar 
meios para encontrar o caminho no longo prazo. A ESG era um meio para isto e 
a ESG brotou da experiência da FEB . ( Gurgel, 1975,p.30) 

                                 Informação essa confirmada pelo general Golbery do Couto e Silva: “Os 
membros da FEB desejavam um desenvolvimento muito rápido para o Brasil. A 
FEB não foi importante só pela ida à Itália. Possivelmente ainda mais importante 
foi a visita dos membros da FEB aos EUA, onde viram em primeira mão uma 
grande potência democrática e industrial. Foi a abertura de horizontes... “ (Couto 
e Silva, 1981, p.30). 

 
 
 
        Esses depoimentos evidenciam que a interferência dos militares na vida política 

do país, pós II Guerra, se ampliava acentuadamente. Criticava-se abertamente o mal 

desempenho do governo, e princípios  como a ordem, o planejamento e a 

racionalidade das finanças eram largamente defendidos pelos generais. Nestas 

declarações encontra-se o gérmen do pensamento da liderança de 64. Onde se lê 

“ordem”, entenda-se repressão ao considerados subversivos socialmente, onde se lê 

“finanças racionais”, leia-se capitalismo implantado sob os moldes e ditames norte-

americanos, onde se lê “planejamento”, entenda-se estratégias articuladas para a 

consumação dos objetivos nacionais. A massa popular estava alheia à todo esse 

processo decisório. A deliberação provinha das Forças Armadas, ou seja, da elite 

dela, que naquele momento era a ESG. 

 
                                “Da guerra e de seus contatos guardam duas coisas: primeiro a extraordinária 

superioridade americana em tudo e, mais tarde, a realidade da guerra fria que os 
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afeta, que afeta o Brasil. Não há dúvida: o que eles captaram nos EUA foi 
precisamente o início do sistema de segurança nacional. Por isso desejam, antes 
de mais nada, adaptar o Brasil a ideologia desse sistema. Voltam para o Brasil 
com a intenção de copiar o National War College. Uma missão militar americana 
é encarregada de auxiliar seus colegas brasileiros a fundar essa instituição, e a 
orientará durante doze anos: será a Escola Superior de Guerra. ( Comblin, 1987 
,p.155). 

 
 

 

        A ESG foi criada pela Lei nº 785, de 20 de agosto de 1949, após o apoio e o 

envio de uma missão militar norte-americana ao Brasil, para dar suporte à 

implantação da referida escola. A mesma foi idealizada em princípio, para ministrar o 

curso de Alto Comando apenas para militares, entretanto, terminou sendo 

organizada para receber, também civis, sendo criado o Curso Superior de Guerra . O 

curso destinado exclusivamente para militares, Curso de Estado-Maior e Comando 

das Forças Armadas, começou a funcionar em 1954. O General Cordeiro de Farias 

foi o primeiro comandante da ESG (1949), seguido por Juarez Távora, seu segundo 

comandante (1952). 

 
 Art 1º E´ criada a Escola Superior de Guerra, instituto de altos estudos, 
subordinado diretamente ao Chefe do Estado Maior das Forças Armadas e 
destinado a desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o 
exercício das funções de direção e para o planejamento da segurança nacional. 
  Art 5º Terão ingresso na Escola oficiais de comprovada experiência e aptidão, 
pertencentes às Forças Armadas, e civis de notável competência e atuação 
relevante na orientação e execução da política nacional. 
 Art 6º A Junta Consultiva será constituída de eminentes personalidades, civis e 
militares, do ensino superior, ou de notável projeção na vida pública do país. (Lei 
nº 785, de 20/08/49) 

 
 
 
      A Escola Superior de Guerra surgia em pleno contexto da Guerra Fria. Num 

mundo bipolar, separado pelo antagonismo capitalismo versus socialismo, a 

ideologia norte-americana, ou seja, a doutrina da Segurança Nacional, foi oportuna 

primeiramente às interferências internacionais dos EUA contra o imaginável avanço 

do comunismo, onde a suposta subversão socialista ameaçava a soberania e a 

estabilidade da grande nação capitalista e dos países subjacentes. Em segundo 

lugar, essa ideologia tornou-se conveniente principalmente às elites dos países 

subdesenvolvidos, as quais se sustentavam na expoliação das massas, acenando 

com o perigo de uma  “guerra revolucionária” (Comblin, p.44) 
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1.2 A Doutrina da Segurança Nacional 
 

        A Doutrina era amplamente discutida na ESG, fundamentando-se em princípios 

que se tornariam mais tarde os alicerces do Golpe de 64. Defendia-se que a nação 

brasileira,  para desbancar o marasmo econômico que nos assolava, deveria seguir 

os caminhos trilhados pela grande potência capitalista, incorporando sua ideologia, a 

qual acreditava-se que conduziria ao pleno desenvolvimento, reproduzindo assim, o 

sistema doutrinário dos EUA.      

        Inspirada no modelo norte-americano, a doutrina  foi resultante da reflexão e 

dos estudos desenvolvidos por um grupo de militares da ESG, preocupados com o 

destino do país perante o novo panorama internacional: a bipolaridade, ou seja, o 

antagonismo acirrado entre o bloco ocidental,  do qual o Brasil era parte integrante, 

e a imaginável expansão comunista soviética em escala mundial. Os  ideólogos 

afirmavam que, no contexto da Guerra Fria, o conceito de guerra tinha adquirido 

proporções diferenciadas, uma vez que nessa “guerra total”, a ameaça do avanço 

comunista afligia todas as nações livres e democráticas, a qual agia em quase todos 

os níveis possíveis, o político, o econômico, o social, o militar, o psicossocial, sendo 

emergencial portanto que a nação se reestruturasse a fim de assegurar a sua 

própria sobrevivência diante desta realidade crucial. 

 
 E a guerra moderna que se trava entre nações, mobilizando toda a força 
arrasadora, todos os impulsos destruidores, todo o primarismo incontido da 
emotividade bárbara das massas angustiadas e esporeadas à luta, expandindo-
se, em crescendo, a todos os setores de atividades, não mais guerra de 
mercenários ou de profissionais endurecidos, mas guerra total que a todos 
envolve e que a todos oprime, guerra política, econômica, psicossocial e não só 
militar, perdurando no tempo sob a forma de guerra fria ou ampliando seu 
domínio no espaço como avassaladora onda universal que não respeita nem os 
desertos saáricos, nem as alturas tibetanas...quando as novas armas saídas, 
incessantemente, dos laboratórios de pesquisas – as bombas atômicas, as super 
bombas de hidrogênio e cobalto... passam a ameaçar a humanidade inteira, em 
sua loucura coletiva, de aniquilamento e de morte. 
 Essa é a guerra – total, permanente, global, apocalíptica – que se 
desenha,desde   já, no horizonte sombrio de nossa era conturbada. (Couto e 
Silva, 1981, p.12) 

 
 
                             
        Contudo,  segundo a doutrina, inserido no contexto da guerra total encontrava-

se um outro conceito de guerra, a guerra subversiva ou revolucionária, a qual 

configurava-se como uma ameaça ainda maior, de proporções relevantes, na 
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medida em que comprometia diretamente a estabilidade e a segurança nacional. A 

guerra subversiva neste âmbito, tornava-se altamente perigosa, uma vez que agia 

 na esfera interna mediante as interferências e orientações externas, ou seja, era a “  

nova estratégia do comunismo internacional ” (Comblin, p.44), onde a idéia da 

intersecção entre o  comunismo e fenômenos revolucionários ocorridos em países 

subdesenvolvidos foi amplamente reforçada por este sistema doutrinário. 

 
Em primeiro lugar, a guerra revolucionária é a nova estratégia do comunismo 
internacional: em qualquer lugar onde haja uma guerra revolucionária é preciso 
ver, daí por diante, a presença do comunismo. Na verdade, afirmam, os russos 
descobriram que a vitória do socialismo passa pelo Terceiro Mundo: a luta contra 
o capitalismo passa pelo Terceiro Mundo, e a guerra revolucionária é, para o 
comunismo, o meio de conquistar o mundo. (Comblin, 1978,  p. 44) 

 
      
 
        No entanto, a prosperidade da nação era o objetivo maior da doutrina, e seria 

assegurada por meio do poder do Estado. Como não curvar-se ao poderio estatal, o 

qual garantia a segurança da nação, tão primordial à coletividade? Segundo Joseph 

Comblin, a doutrina manipulava habilmente os conceitos de nação, segurança, 

subversão e desenvolvimento, articulando-os, inculcando-os tanto na elite militar 

quanto propagando-os às massas.  Uma nação segura poderia desenvolver-se mais 

facilmente, ou seja, a segurança nacional era essencial ao desenvolvimento do país. 

Esta foi uma das grandes “bandeiras” defendidas pela elite militar. Se alçava 

“decolar” a economia brasileira, desenvolvê-la, e para isto, a condição prioritária era 

garantir a segurança da nação. 

 
                                “A Segurança é desenvolvimento, e sem desenvolvimento não há segurança. Um 

país subdesenvolvido e que não se desenvolve não atingira jamais algum nível 
de segurança, pelo simples motivo de que não pode despojar seus cidadãos de 
sua natureza humana”. (Comblin, 1978, p.65) 

 
                                 “Os dois aspectos da Política nacional – o Desenvolvimento e a Segurança – 

estão intimamente interligados. Há entre eles, uma interdependência, uma inter-
relação, uma interpenetração, sempre presente, que se acentua ou diminui para 
um dos aspectos, de acordo com a natureza, a origem ou a índole dos obstáculos 
que se venham a antepor à Política Nacional”. (Gurgel, 1975, p.80) 

 
 
        Mas segura de que ? A doutrina,  em pleno contexto da Guerra Fria, teria 

acentuado ainda mais a aversão ao comunismo, colocando em cheque a 

incompatibilidade do Ocidente com a suposta expansão comunista, apregoada 
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incisivamente por esta ideologia. A nação mantendo a segurança através dos 

aparelhos estatais, ou seja, eliminando “focos de perigo e de risco”, caracterizados 

segundo Comblin como “guerra revolucionária”, combateria a ala subversiva, a 

interna e a externa, criando um Estado permanente de guerra. 

 

 
                                 A segurança Nacional é a capacidade que o Estado dá a Nação para impor seus 

objetivos a todas as forças oponentes. Essa capacidade é, naturalmente, uma 
força. Trata-se portanto da força do Estado, capaz de derrotar todas as forças 
adversas e de fazer triunfar os objetivos nacionais.(Comblin, 1978, p.54) 

 
 
        Desta maneira, a elite militar brasileira,  através da ESG, foii construindo sua 

ideologia, focando seu discurso no triângulo nação – segurança – desenvolvimento. 

A nação vista como o espaço supremo e próspero ocupada pela sua “brava gente”, 

a segurança como uma condição inestimável para a edificação da pátria, capaz até 

de suprimir qualquer ato de insubordinação que constituísse uma ameaça à 

coletividade, e o desenvolvimento como progresso atrelado à industrialização de 

cunho capitalista. 

 

        A segurança,  para a doutrina McNamara, “ocorreria através da força militar da 

nação juntamente com o desenvolvimento” (Gurgel, p.56). Os militares neste sistema 

portanto, foram enaltecidos, ocupando posição de destaque social e político, uma 

vez que através de suas interferências e manobras era conferido o estado de 

segurança ao país. Associava-se desta maneira, o poder militar ao desenvolvimento. 

As Forças Armadas integraram-se como uma classe única, privilegiada, capaz de 

conduzir os rumos da nação á prosperidade. 

 

“Os autores americanos dos últimos anos admitem, de modo geral, o postulado 
do início da década de 60: o militarismo é característica do subdesenvolvimento e 
uma necessidade para a modernização da sociedade nos países 
subdesenvolvidos”. (Comblin, 1978, p.88) 

 
 
        Defendia-se o desenvolvimento como a maneira mais eficaz de combate ao 

atraso econômico que nos impregnava. Contudo, este discurso ocultava que  este 

cobiçado crescimento se somaria à exploração trabalhista, ao aumento das 

desigualdades sociais, à pobreza, ao arrocho salarial, à opressão, à inflação em alta, 

à má distribuição de renda etc. A ideologia tem esse viés, inculca seus conceitos e 
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paralelamente, mascara a verdadeira realidade. “Na verdade, muitos continuaram a 

ver, na chamada ideologia do desenvolvimento, um programa que, pelo menos em 

prazo um pouco maior, acabaria por favorecer apenas alguns grupos da sociedade 

brasileira” (Leite, 2002, p.426). 

 

 

        1.3 Os conturbados anos 60: a doutrina e o golpe de 64 

 

 

        Com vistas ao engrandecimento econômico e seguindo a cartilha apregoada 

pela doutrina, nos anos 60 o Brasil abriu suas portas ao capital internacional, 

encontrando uma nova forma de desenvolvimento. O governo de Juscelino 

Kubitschek foi o auge desse modelo, onde a democracia conviveu com o 

crescimento industrial, porém, segundo os olhares da ESG, esse equilíbrio havia se 

tornado frágil demais, e em breve os grupos conservadores tratariam de sufocar o 

avanço dos movimentos sociais que a democratização política havia permitido.  

 

        Em 60, a participação dos militares na esfera política do país, os quais 

recebiam o apoio burguês, havia aumentado consideravelmente, sobretudo no 

governo  de João Goulart. 

 
                           As burguesias não são, portanto, necessariamente opostas a uma 

democratização do regime. Porém elas se opõem por todos os meios -  que são 
grandes, desnecessário dizer -  a uma volta à “desordem”, à “insegurança” ou às 
“aventuras” semelhantes às que constituíram a experiência do nacional-
populismo. Nesse ponto estão plenamente de acordo com os militares”. 
(Comblin, 1978, p.100) 

 
 
          A doutrina  visava combater não tão somente o comunismo, como também, 

conter o avanço do populismo. O governo de Jango foi duramente criticado pela ala 

conservadora brasileira, ao procurar dar uma face mais humana ao desenvolvimento 

capitalista no Brasil, através da implementação de um programa de reformas. 

Segundo Amaral Gurgel, o início da década de 60 foi marcada pela situação precária 

das nossas finanças, configurando-se num verdadeiro caos econômico, com índices 

inflacionários em elevação, o aparecimento de “pseudo líderes” (P.15), o 

lubridiamento das massas, o descrédito  do Legislativo, a corrupção em ascensão 
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etc. O golpe de 64 portanto, segundo o autor,  inauguraria uma nova etapa, marcada 

pelo progresso, preservação da ordem e pelo amor à pátria. 

 
                           No mundo conturbado de hoje, desfrutamos de relativa tranqüilidade, graças, em 

grande parte, ao Movimento de 1964, que propiciou as condições de que 
carecíamos para seguirmos livremente no caminho do desenvolvimento 
econômico e social. (Gurgel,1975, p.167) 

 
 
        A doutrina apregoava o descrédito aos governos populistas, caracterizados 

como estimuladores da desordem generalizada, conduzindo o país à instabilidade e 

ao clima de insegurança. Em nome da segurança , o sistema não admitiria correr 

riscos ou perigos, assim, o populismo tornou-se a “erva daninha” no seio da nação, o 

qual não devia germinar, e para tanto, tinha que ser duramente combatido. No 

governo de João Goulart, os movimentos sociais haviam expandido 

consideravelmente, devido às práticas democráticas. Contudo, na concepção da 

doutrina  da segurança nacional, “movimentos sociais” eram uma amostragem de 

infiltração comunista no país, de grupos subversivos que tumultuavam a ordem 

instaurada, comprometendo a segurança estabelecida. È neste momento que é 

decretado o AI-nº5 (Ato Institucional nº5), onde Gurgel desabafa: 

 
                          Para mim,que desempenhava, na época e no governo do Marechal Costa e Silva, 

a função de Chefe do Serviço Nacional de Informações, o Ato Institucional nº 5 já 
veio tarde...Havia indiscutivelmente, uma rebelião nas massas, na camada 
estudantil... era a subversão e a contra-revolução, e pedi ao Presidente da 
República que adotasse medidas enérgicas e sem tardança, para deter o mal. 
(Gurgel, 1975, p.157 ) 

 
 
        No golpe de 64, os conservadores convenceram-se de que estavam salvando a 

democracia contra o avanço do comunismo, e portanto, a violência praticada foi 

altamente justificável frente à suposta insegurança surgida com o advento dos “focos 

subversivos”. Nesta concepção, o golpe teria proporcionado à nação, prosperidade, 

crescimento,tranqüilidade, preservação e a defesa do ideal democrático. O Brasil 

portanto, mergulhava na ideologia norte-americana; os militares nacionalizaram-na,  

e governaram o país através dela, seguindo os princípios da grande nação 

capitalista. 
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        Contudo, Joseph Comblin salienta que o que está em jogo é a montagem de 

uma “grande farsa” (p.215), devido à inexistência de ações comunistas 

internacionais espalhadas pelo mundo, e por conveniência, criou-se paralelamente, 

o mito da “guerra revolucionária”, a qual legitimava as ações terroristas do exército 

na manutenção da ordem e da segurança nacional. 

 
                           Dentro da mesma linha, o interesse nacional serve para negar ou dissimular os 

interesses de classes. Apela para o interesse nacional a fim de forçar as classes 
a renunciar à defesa de seus interesses, e simultaneamente para tentar encobrir 
o caráter de poder de decisão assumido pelo Estado. Quanto mais um Estado se 
opõe aos interesses das maiorias, mais ele invoca o interesse nacional.( 
Comblin, 1978, p.231). 

 
 
        A doutrina fundamentada principalmente no binômio segurança e 

desenvolvimento, foi habilmente manipulada pelo grupo de militares do país. A 

segurança,  neste ideário, tornara-se condição essencial para que a nação se 

alçasse a altos patamares de desenvolvimento. Todavia, em 64, o generalato 

brasileiro estava comprometido na defesa da ordem, não permitindo qualquer 

resquício de subversão e de supostas conjurações comunistas em solo pátrio, 

salvaguardando a democracia. 

 
                           Todos os regimes militares querem preparar, para o futuro, a democracia mais 

autêntica. Nesse ponto, suas declarações são categóricas. Se assumiram o 
poder é justamente porque a democracia estava ameaçada em seus países. 
Salvar a democracia foi a razão de ser do regime militar: isso continua a lhe dar 
legitimidade. (Comblin, 1978, p.71) 

 
 
        Contudo, os idealizadores do golpe de 64 justificaram-no expondo à nação a 

ocorrência de focos subversivos no país, os quais ameaçavam a sustentação do 

ideal democrático. Com este discurso articulado, respaldado através da doutrina, os 

militares se apossaram do poder político. Diferentemente do fato histórico de 45, 

onde os militares desbancaram o governo ditatorial de Getúlio Vargas em nome da 

democracia, finalizando com o Estado Novo, em 64 o caminho foi reverso, ou seja, 

ultrajaram o regime democrático, alegando a existência de infiltração comunista, 

inimigo externo, a qual teria se aliado com a oposição, inimigo interno.  

 

        No entanto, ocorreu uma verdadeira inadequação neste discurso, pois ao 

defenderem supostamente a democracia ameaçada pela subversão, esta fala não 
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correspondeu à prática adotada pelos generais: apoderaram-se do poder, 

substituindo o sufrágio universal pela manutenção contínua do exercício das Forças 

Armadas. Era a república vestida sob pesadas fardas, onde o destino do país 

atrelava-se ao jugo do grupo militar. A grande cilada estava sendo implantada. A 

doutrina da Segurança Nacional serviu aos generais como instrumento ideológico, 

sustentando  seu acesso ao poder, ocorrendo assim uma considerável contradição: 

se todo o poder, segundo os princípios democráticos, emana do povo e em seu 

nome é exercido, por conseguinte, a tomada do poder por parte da elite militar 

brasileira, invalida a implementação da verdadeira democracia. Para a doutrina, o 

poder é “... a capacidade de impor aos homens a vontade do Estado, seja através da 

lei, do prestígio, da pressão social, dos costumes ou da sujeição” (Comblin,p.58).  

  

        Na ideologia norte-americana, ao mesmo tempo que é conferido ao Estado, 

através do empenho das Forças Armadas, o poder de assegurar à comunidade 

nacional a situação permanente de segurança, o mesmo Estado torna-se uma 

ameaça ao cidadão, quando usurpa seus direitos,  e o cidadão um possível inimigo 

do Estado. “Podemos dizer que segurança nacional e segurança individual são 

inversamente proporcionais” (Comblin, p.227). Reconhece-se que a segurança é 

uma necessidade do indivíduo e da sociedade, porém o cidadão não pode ser 

sacrificado, reprimido e torturado em nome dela. È a segurança estatal versus a 

segurança humana. O discurso de 64 estava sendo construído paulatinamente, 

focando a valorização da nação. O público tornara-se prioridade em detrimento da 

esfera individual, onde o alvo era o crescimento implacável do país, calcado 

inclusive na própria violência do sujeito, privando-o dos seus direitos, em nome da 

salvaguarda e da sobrevivência da pátria. 

 
                                “O poder de Polícia é o conjunto de atribuições inerentes à Administração Pública 

para condicionar ou restringir, discricionariamente, o exercício de direitos, tendo 
em vista o interesse público. È fator indispensável à convivência humana em 
sociedade jurídica e politicamente organizada. Não corresponde a uma estrutura, 
ou a um sistema de órgãos específicos. È inerente à atividade de todos os 
órgãos, de qualquer dos Poderes, que tenham competência para disciplinar a 
vida social mediante restrições impostas ao exercício dos direitos individuais”.  
(Gurgel, 1975, p.92) 

 
 
                                 “Nos regimes democráticos os poderes do Estado são também limitados pelos 

direitos individuais ou os direitos das associações particulares, garantidos por 
uma Constituição (garantias constitucionais). Nos regimes de segurança nacional 
esses limites transformam-se em tênues barreiras. Os próprios textos 
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constitucionais, quando existem, recuam  os limites reduzindo o alcance dos 
direitos individuais... (Comblin, 1978, p.80). 

 

 

        No entanto, durante a fase militar,  o estado de insegurança interna aumentou 

consideravelmente, uma vez que na inexistência de ações comunistas 

internacionais, “...será preciso encontrar inúmeros substitutivos: na menor reunião de 

operários, na menor reclamação dos trabalhadores, na crítica de qualquer 

instituição...” (Comblin, p.217). O generalato fortificava-se cada vez mais, 

principalmente após a Emenda Constitucional de 69, artigo 91, na qual justificava-se 

que as Forças Armadas eram “essenciais à execução da política de segurança 

nacional”,pois somente através delas a pátria poderia ter garantido a execução dos 

objetivos nacionais. A própria legislação portanto, legalizava e amparava a atuação 

indiscriminada dos militares sobre a sociedade. 

 

        A ESG durante quinze anos preparou a elite militar e civil brasileira, a qual 

tornava-se a intérprete oficial dos anseios nacionais. 

 
                           Compete às elites essa tarefa, mediante um processo de interação com a massa. 

Auscultando o povo, as elites nacionais identificam seus anseios e aspirações. 
Possuindo um maior conhecimento da realidade histórico-cultural e dos dados 
conjunturais, elas têm uma visão mais elaborada dos autênticos interesses 
nacionais. Cabe-lhes, assim, interpretar os anseios e aspirações, difusos no meio 
ambiente, harmonizando-os com os verdadeiros interesses da Nação e com o 
Bem Comum, apresentando-os, de volta, ao povo que, desse modo sensibilizado, 
poderá entender e adotar os novos padrões que lhe são propostos. (Gurgel, 
1975, p.95). 

 
 
        Durante o transcorrer dos anos ditatoriais, assistia-se à uma engenhosa 

manobra política-econômica. Os anseios de uma classe social, a burguesa, a qual 

apoiava o regime militar, oficializaram-se em objetivos nacionais, na medida em que 

o desenvolvimento preconizado pelos golpistas ocorreu de maneira desigual, 

privilegiando apenas a elite financeira do país. “ O fato é que os Objetivos Nacionais 

coincidem surpreendentemente com os objetivos das Burguesias” (Comblin, p.235). 

A Doutrina da Segurança Nacional portanto, mostrou-se compatível com dois 

grandes grupos: o militar e o burguês, adequando-se satisfatoriamente aos 

interesses de ambos; ou seja, o primeiro manipulando o poder político do país pós-

64 através do vigor das Forças Armadas, e o segundo alcançando a preservação do 
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sistema econômico e social vigorante no país, mantendo  a exploração das massas 

e  resguardando privilégios. 

 

 

1.4 O Desenvolvimento Econômico 
 
 

        Para a ESG, a elevação dos índices de desenvolvimento econômico e social, 

teria que ser alcançada pela nação, pois na sua concepção, um país como o nosso, 

com altas taxas de miséria, onde o povo vivia num estado de verdadeira indigência, 

jamais poderia alçar patamares elevados de crescimento, uma vez que o alto nível 

de pobreza existente em países subdesenvolvidos, propiciava a germinação de 

idéias comunistas em solo pátrio, as quais deveriam ser amplamente combatidas. “A 

primeira arma contra o comunismo, na América Latina, é o desenvolvimento e justiça 

social...” (Gurgel, p.56). “Combater o subdesenvolvimento nas áreas nacionais 

retardadas e no restante do continente...” (Couto e Silva, 1981, p.137). 

 
                             È preciso que o Ocidente, do qual representamos, nós todos da América Latina, 

simples elos débeis, se compenetre, afinal, de que não haverá como combater, 
com segurança de êxito, as promessas do milênio comunista a par das 
indiscutíveis e até espetaculares realizações no domínio da ciência, da técnica e 
da produção material de riquezas, a não ser oferecendo, aos povos todos 
subdesenvolvidos da Terra, uma alternativa diversa entre a estagnação e a 
miséria generalizada, de um lado e, do outro, a industrialização, o progresso 
material, o poderio nacional, alcançados embora estes, em regime totalitário, à 
custa de sacrifícios tremendos.(Couto e Silva, 1981, p.247-248). 

 
 
        No contexto da Guerra Fria, a ESG foi incisiva na defesa do mundo ocidental 

contra o avanço da hipotética expansão comunista, a qual ameaçava a estabilidade 

sobretudo, dos continentes americano, africano e a Austrália. O receio de uma nova 

guerra com a utilização de armamento nuclear amedrontava o mundo, “... o 

desencadeamento brutal de uma guerra atômica irrestrita, só possa surgir por 

decisão fria e calculista dos senhores absolutos do Kremlin” (Golbery, p.231).  O 

Brasil todavia, geograficamente, culturalmente e historicamente, enquadrava-se no 

bloco ocidental, categoricamente afirmado pelos militares, “...pertencemos ao 

Ocidente, nele estamos e vivemos, o Ocidente vive e persiste, realmente em nós, 

em nosso passado e em nosso presente, em nosso sangue e em nossos 
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músculos”.(Golbery, p.226). Dentro desta lógica, era inevitável que a nação brasileira 

se ajustasse à nova conjuntura mundial, aliando-se à grande nação capitalista, 

incorporando paralelamente, sua ideologia criada pela National War College. 

 
                             Somente o Ocidente, ancorado nos dois grandes centros de poder da Europa e 

da América do Norte, está realmente em condições de se opor ao avanço 
comunista por infiltração ou pela avalancha, nessas regiões populosas e de 
enormes riquezas potenciais, e terá de fazê-lo, a despeito das desconfianças que 
suscitarão quaisquer intervenções suas em virtude de um longo passado, não de 
todo olvidado, de detestáveis práticas colonistas. (Couto e Silva, 1981. P.229) 

 
 
        A ESG delineava um projeto de desenvolvimento da nação, com vistas à 

transformá-la numa grande potência mundial, através da intensificação do ritmo de 

crescimento econômico, da industrialização, rumo ao progresso, garantidos através 

da segurança nacional, assegurada pelas Forças Armadas. Intencionava-se alcançar  

em duas à três décadas, o pleno desenvolvimento da economia brasileira, 

transpondo o estado de inércia que imobilizava as finanças do país. 

 
                             O Brasil não é vítima de estagnação, - afirma- mas de retardo. Seu 

desenvolvimento é lento, por força de obstáculos que não são intransponíveis, 
dependendo a aceleração desse processo da superação dos óbices que o 
entravam. (Gurgel, 1975, p.31). 

 
 
        Era  inadmissível para a doutrina que a nossa nação, detentora de uma 

vastíssima área, com  amplos recursos humanos e naturais, não ocupasse uma 

posição de destaque no cenário internacional.  “Na verdade o Brasil é bem um 

império, vasto império compacto de ampla frente marítima e dilatada fronteira 

continental...” (Golbery, p.108), que o Brasil venha a ser afinal, “... o colosso do Sul, 

como almejamos confiantes” (Golbery, p.134).  A ESG preconizava o soerguimento 

veloz da nossa economia, com vistas à transformar o país numa potência mundial. 

Para tanto, a reversão do caos econômico tornava-se urgente e necessária, sendo 

que esta inversão ocorreria também, mediante a capacitação ideológica de um grupo 

selecionado e preparado pela ESG, o qual,  com hábil competência,  administraria a 

nação, reerguendo-a, incentivando o seu desenvolvimento, garantindo 

concomitantemente a segurança e a ordem necessária ao crescimento econômico. 

 
                             A doutrina da ESG, explicitada por meio das diversas versões de seus manuais, 

sem dúvida pretende ser um guia para a obtenção dessa hegemonia, na medida 
em que, repetimos, coloca-se como autêntica intérprete da vontade da nação, 
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capaz de compreender os verdadeiros e permanentes objetivos nacionais, de 
avaliar a adequação da realidade imediata aos interesses maiores da nação, de 
definir os agentes mais capazes para dirigir o país, e de oferecer a tais dirigentes 
o método mais adequado para conduzir a nação àqueles objetivos previamente 
estabelecidos”. (Ferrer, 1990, p.120). 

 
 
        A meta principal vislumbrada pelos militares era portanto tornar a supremacia 

internacional da nação brasileira uma realidade, calcada em princípios ocidentais, 

como a “ciência, a democracia e o cristianismo” (Golbery, p.226), ou seja, a 

racionalidade como instrumento de ação, a prática democrática como instância 

suprema de organização política e a religião como norma ética e reguladora da 

convivência humana. 

 

 

1.5 A nação e o Estado na visão da ESG. 
 

        Na concepção da doutrina, a sociedade humana surge na medida em que 

interesses e motivações comuns tornam-se o elo de união dos grupos sociais 

envolvidos. Neste raciocínio, a ESG inscreveu  na sua ideologia, a premissa de que 

era legítima e natural a seqüência evolucional da convivência humana, ou seja, que 

o homem primeiramente movido pelo desejo inato de agrupar-se, como ser social 

que é, induzido pelos anseios partilhados por todos, teria criado a sociedade. 

Seguindo este ciclo de naturalidade, teria emergido  a nação, configurando-se como 

uma necessidade da própria humanidade. 

 
                             Nação é a sociedade já sedimentada pelo longo cultivo de tradições, costumes, 

língua, idéias, vocações, vinculada a determinado espaço de terra e unida pela 
solidariedade criada pelas lutas e vicissitudes comuns, que se traduz na vontade 
de continuar vivendo em conjunto e projetar-se no futuro, preservando os valores 
alcançados e buscando a realização dos objetivos colimados”. (Gurgel, 
1975,p.65) 

 
                             ...a Nação é uma única vontade, um único projeto: ela é o desejo de ocupação e 

de domínio do espaço. Esse projeto supõe um poderio: ela é desejo de poder. 
Esse projeto encontra a oposição de outros projetos semelhantes e incompatíveis 
com ele: a Nação será portanto o poder para impor aos outros seus projetos. 
(Couto e Silva) 

 
                                  A nação age pelo Estado: como vontade, poder e poderio, ela se exprime pelo 

Estado. É impossível encontrar  ou fazer uma distinção real entre a nação e o 
Estado: a Nação acrescenta ao Estado os materiais, uma população, um 
território, recursos, apenas o passivo...È este o conceito de Nação com o qual 
joga a Doutrina da Segurança Nacional. (Comblin, 1978, p.28) 
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        Dentro deste contexto, a nação foi supervalorizada pela doutrina, como um 

promissor espaço territorial, ocupado pela rica heterogeneidade racial brasileira, 

unida pelas tradições e pelos interesses comuns de sua gente, vinculando 

moralmente os indivíduos, e delineando metas  para o bem-estar comunitário. Desta 

maneira, as expectativas de um povo se traduzem em uma única expectativa, ou 

seja, a nação contribui para que o cidadão renuncie à sua própria identidade 

individual, para assumir a identidade nacional em nome dos imagináveis e 

intangíveis anseios comuns.  

 

        Segundo a ideologia, os interesses compartilhados por todos favorecia o 

sentimento de união nacional, proporcionando uma verdadeira atmosfera de coesão 

social. A preservação da existência da nação seria assegurada através da conexão 

entre seus membros, unidos por uma mesma meta, garantindo dessa única maneira, 

a longevidade nacional. O estado de harmonia nacional tornava-se vital para a 

permanência e continuidade da pátria, “... uma ameaça de desintegração social, de 

cisão, de cisma no seio da comunidade nacional é sempre um desafio dos mais 

sérios à própria sobrevivência do Estado -Nação...” (Golbery, p.169). 

 

         Nesta lógica, o regime militar pós 64, embasado por esta doutrina, 

intencionando manter a coesão salutar da nação, onde a união tornava-se 

imprescindível, não permitiria que qualquer fato ou ocorrência perturbasse a 

estabilidade nacional, comprometendo o ciclo natural da sociedade humana, ou seja, 

o desejo intenso de agrupar-se, movido por interesses comuns, submetendo-se à 

um único governo em prol de objetivos futuros. 
 

                             Deste ponto de vista, não é difícil entender porque o regime militar, identificando 
todas as formas de contestação como tentativas de gerar conflitos e contradições 
no seio da sociedade, reprimiu e censurou qualquer tipo de manifestações 
contrárias à sua atuação , ao mesmo tempo em que tentava promover um clima 
de harmonia, de integração entre as classes. (Férrer, 1990, p.177) 

 
 
        Neste sentido, a nação,  em primeira instância, teria que ser preservada, uma 

vez que era expressão do desejo natural dos homens em unirem-se, com o 

propósito de garantir a durabilidade da própria existência. Tudo o que fosse oposto à 

essa concepção, configurava-se como antinatural e portanto, deveria ser extirpado. 

Qualquer indivíduo detentor de idéias ditas subversivas, desfavoráveis à integridade 
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da nação, tornava-se conseqüentemente um “inimigo potencial do Estado” (Comblin, 

p.221), uma vez que descumprira    o compromisso de fidelidade absoluta à nação. 

 
                             Ser nacionalista é reconhecer, como suprema lealdade, a lealdade à nação de 

que se é ínfima parte, mas parcela atuante e consciente. Ser nacionalista é 
sobrepor, portanto, a quaisquer interesses outros, individuais ou de facções ou de 
grupos, a quaisquer vantagens regionalistas ou paroquiais, os verdadeiros 
interesses da nacionalidade. Ser nacionalista é estar sempre pronto a sacrificar 
qualquer doutrina, qualquer teoria, qualquer ideologia, sentimentos, paixões, 
ideais e valores, quando quer se evidenciem nocivos e de fato incompatíveis ante 
a lealdade suprema que se deve dedicar, sobretudo, à nação. ( Couto e Silva, 
1981, p.99) 

 
 
        No entanto, dentro desse processo evolutivo, a doutrina expõe o surgimento do 

Estado, uma extensão da própria nação, como uma instituição necessária à   

convivência social, uma tendência perfeitamente natural da comunidade humana, 

segundo os olhares da ESG. O Estado surge dentro da lógica da organização 

nacional, com vistas à assegurar os interesses pátrios. 

 
                        Estado é a entidade de natureza política, instituída em uma nação, sobre a qual 

exerce controle jurisdicional, e cujos recursos ordena, para promover a conquista 
e a manutenção dos Objetivos Nacionais. (Gurgel, 1975,  p.66) 

 
                             O Estado é o único intérprete da vontade da nação. Os partidos representam 

necessariamente interesses particulares. O Estado não pode depender dos 
partidos, situa-se acima deles. Os atuais militares não podem compreender 
absolutamente nada de um sistema de análise do poder político que relacione 
esse poder a classes ou grupos. A missão do Estado é justamente manter-se 
acima da confusão e de fazer calar as visões e interesses particulares todas as 
vezes que o Bem Comum o exigir. (Comblin, 1978, p.73) 

 
                             O Estado soberano, surgido das fontes profundas do medo, para prover a 

segurança individual e coletiva na Terra, passaria a afirmar sua vontade 
onipotente sobre os destinos de todos os súditos que o haviam criado, assim 
mesmo, inigualável e autárquico, mas, já agora, pela própria necessidade de um 
raciocínio lógico, escorreito e severo, que o justificaria, de uma vez para sempre, 
contra todas as críticas e contra quaisquer argumentações. (Couto e Silva, 1981, 
p.07) 

 
 
        Nesta vertente, o Estado personificava institucionalmente a nação, traduzindo 

os seus anseios, disciplinando as relações sociais, manipulando os indivíduos, 

normatizando-os às regras consensuais, com vistas à obtenção e consumação dos 

objetivos nacionais, garantindo assim, o bem-estar social almejado por todos. O 

Estado, “... o Leviatâ supremo, o Superleviatâ, senhor absoluto e incontestável da 

Terra e dos espírito humano”. (Golbery, p.09). Segundo a ESG, o Estado se 

legitimava ao assegurar a segurança à sociedade humana, em tempos de 
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verdadeira instabilidade internacional, onde o acréscimo de níveis de insegurança, 

dentro do contexto da Guerra Fria,  afligia consideravelmente a maioria dos países. 
 

                             Segurança Nacional é o grau relativo de garantia que o Estado proporciona à 
coletividade nacional, para a consecução e salvaguarda de seus Objetivos, a 
despeito dos antagonismos internos ou externos, existentes ou presumíveis. 
(Couto e Silva, 1981, p.155) 

 
 
 
1.6 Interdependência: Objetivos Nacionais e o Poder Nacional. 
 
 
 
       Os objetivos nacionais foram traçados cuidadosamente, sendo articulados `a 

segurança e ao poder extremo. “O progresso, a soberania, a integridade territorial e 

nacional, a paz social e a democracia” (Comblin. P.51) faziam parte do rol desses 

objetivos, os quais seriam consumados ou não, mediante o grau de segurança 

proporcionado pelo país.  
 
        Os objetivos nacionais eram decorrentes dessa volúpia de aspirações e de 

anseios sociais, os quais foram habilmente controlados pela elite e, convertidos 

oficialmente em objetivos da nação, salvaguardados pelo Estado através da 

interferência e do exercício das Forças Armadas. O Estado se legalizava como 

defensor perpétuo dos objetivos supremos da pátria, garantindo assim, a inestimável 

segurança tão necessária à própria sobrevivência da nação. Segundo Amaral 

Gurgel, foram traçados pela ESG, os  objetivos nacionais primordiais, entre eles: 

 
                        Integridade territorial: preservar o território nacional em toda sua extensão,   

mantendo suas fronteiras atuais. 
                             Integridade nacional: consolidar toda a comunidade nacional (língua, ascensão 

moral, mistura racial e supressão das desigualdades sociais) graças a um espírito 
de solidariedade crescente entre todos os seus membros, sem preconceitos de 
qualquer natureza, com uma participação consciente e ativa no esforço comum 
para preservar os valores que caracterizam a personalidade cultural brasileira, 
tradicionalmente cristã. 

                             Democracia: adotar como regime político aquele que é baseado nos princípios 
democráticos, em concordância com a realidade brasileira. 

                             Progresso: conquista, em todos os planos da atividade nacional, de níveis de 
vida compatível com os melhores modelos existentes no mundo e realizados 
graças aos recursos materiais e humanos do País. 

                             Paz social: estabelecer um sistema de vida fundamentado na harmonia e 
solidariedade e resolver os conflitos de interesses entre os indivíduos, grupos e 
classes sociais sob a égide do Direito, da Justiça social, do Valores morais e 
espirituais. 

                             Soberania: manter a Nação intangível, assegurando sua capacidade de 
autodeterminação e sua coexistência com as outras nações em termos de 
igualdade de direitos e possibilidades (Gurgel, 1975, p.75-76). 
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        Esses objetivos contudo, continham a essência de princípios doutrinários, ou 

seja, a valorização geopolítica do espaço brasileiro mantendo o “status quo 

territorial” (Golbery, p.75), a construção de um estereótipo de nação na qual reinava 

a paz e a coesão social, inexistindo desigualdades e discriminações fundamentada 

na moral cristã, a defesa do sistema democrático como legítimo e representativo das 

liberdades individuais, e a urgência do fortalecimento econômico como meio 

condutor ao progresso e ao bem-estar social. O projeto de desenvolvimento fora 

esboçado, mas quem o colocaria em  prática ? 

 
                             Diante  do pressuposto despreparo do povo, restava aos militares e à elite civil à 

frente do Estado – uma vez que se consideravam profundos conhecedores da 
realidade, das tradições e valores, das potencialidades naturais e humanas 
legadas pela evolução histórico-cultural do país, e dos autênticos anseios da 
Nação – estabelecer os legítimos objetivos a serem perseguidos pelo Estado e 
promover uma reorganização da sociedade, preparando-a para desempenhar 
seu papel na busca pela concretização destes objetivos. (Férrer, 1990, p.197) 

 
 
        Para a ESG, caberia à elite militar e civil definir os objetivos nacionais, 

tracejando as metas e planejando concomitantemente, os meios para consumá-los. 

A racionalidade imperava na esfera política, onde os militares, futuros governantes 

do país pós-64, torna-se-iam grandes estrategistas. No contexto da “guerra 

total”(Golbery, p.24), onde os recursos utilizados englobavam uma vasta gama de 

variedades, “ armas, negociações, alianças, pressões, boicotes, propagandas, 

chantagens, ameaças...” (Golbery, p.24), praticamente todos os setores da vida 

nacional estavam na mira do inimigo. A estratégia surgia,  portanto, como um 

instrumento da Política da Segurança Nacional, com vistas à preservação e 

manutenção da unidade, da ordem e da prosperidade econômica. 

 

        O Estado, na intenção de assegurar a implantação do projeto nacional 

desenvolvimentista elaborado pela ESG, impor-se-ia à sociedade através da força 

do Poder Nacional, em nome da defesa dos objetivos nacionais. 

 
                        Poder Nacional é a expressão integrada dos meios de toda ordem (político, 

psicossocial, econômico e militar) de que a Nação dispõe, efetivamente, no 
momento considerado, para promover, no âmbito interno e no campo 
internacional, a consecução e salvaguarda dos Objetivos Nacionais, a despeito 
dos antagonismos internos, existentes ou presumíveis. (Golbery, p.156) 
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                             O poder é a um tempo capacidade de ação sobre a natureza e sobre os homens, 
capacidade de manipular os recursos naturais graças ao capital, à técnica, à 
capacidade de trabalho, e capacidade de impor aos homens a vontade do 
Estado, seja através da lei, do prestígio, da pressão social, dos costumes, ou da 
sujeição. (Comblin, 1978, p.58) 

 
 
        Estabelecido o Projeto Nacional, o qual englobava a Política de 

Desenvolvimento e a Política de Segurança, restaria ao Esxado definir os meios para 

executá-lo, mediante o estabelecimento do Poder Nacional. Para a doutrina, o poder 

era altamente justificável na medida em que seu fim era a salvaguarda das metas 

estabelecidas. Contudo, todo uso do poder gera desconforto, uma vez que quem o 

emprega estabelece uma relação de coerção, de constrangimento, tolhendo a 

liberdade de quem é atingido por ele.  Através do exercício da dominação coercitiva,  

a sociedade era manipulada e enquadrada nas normas estatais, onde indivíduo 

algum tinha o direito de comprometer os anseios nacionais, e na existência dessa  

possibilidade, o poder do Estado atuava, revertendo essa situação apresentada. 

Para a ESG, o poder nacional subdividia-se em: 

 
                       Poder político: é o componente do Poder Nacional que abrange os órgãos e 

funções de direção da Sociedade Política. (p.90) 
                            Poder Econômico: é o componente do Poder Nacional que se expressa com fatos 

e fenômenos predominantemente econômicos. (p.99) 
                            Poder Psicossocial: é o componente do Poder Nacional que se expressa através 

de fatores e fenômenos preponderantemente psicológicos e sociais. (p.110) 
Poder Militar: é a integração de todos os elementos que participam do Poder 
Nacional e que se manifestam por efeitos predominantemente militares. (Gurgel, 
1975, p.90-125) 

 
 
        Os quatro poderes integravam o Poder Nacional, o qual servia à Política Estatal. 

Segundo a  doutrina, o inimigo, o comunismo, era audacioso, agindo por todos os 

meios possíveis, concretizando o que Golbery denominou de “guerra global” (p. 24), 

sendo esta perigosíssima, podendo inclusive ocasionar a desestabilização e a 

insegurança nacional. Para tanto, o aparelho estatal teria que agir rápido, atingindo 

todas as esferas suscetíveis de influências subversivas, instrumentalizando suas 

ações mediante a aplicação do Poder Nacional.  

 

        Na visão da ESG, era legítimo,  a instauração do poder em todas as instâncias, 

uma vez que o Estado ao controlá-las, propiciava a execução do seu Projeto 

Desenvolvimentista. O Poder Nacional possuía a qualidade  de fiscalizar todos os 

elementos pertencentes à nação, o político, o econômico, o educacional, o social, o 
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psicossocial, o trabalho, os sindicatos, a cultura, a saúde, etc, envolvendo-os no 

intuito de promover a coesão nacional, por meio do enquadramento dos cidadãos 

aos padrões de comportamento existentes e ao Projeto Nacional defendido pelos 

militares. Os poderes serviam ao Estado, aumentando consideravelmente sua 

autoridade, sua força e seu domínio sobre os recursos humanos e naturais dentro do 

espaço pátrio. 

 

        Para a doutrina, o aumento do nível de crescimento do desenvolvimento 

econômico e social, meta inestimável sobretudo aos países subdesenvolvidos, era 

estimado através dos seguintes indicadores:  

 
                             Níveis de nutrição, percentual da população agrícola em relação à força de 

trabalho, produtividade do homem / hora, distribuição da renda nacional, grau de 
industrialização, níveis de instrução, taxa de crescimento demográfico, grau de 
integração econômica, estrutura social, índices sanitário, população 
economicamente ativa, expectativa de vida, estabilidade político-social, renda per 
capita. (Gurgel, 1975, p.133). 

 
 
        O desenvolvimento previsto à pátria deveria atingir diferentes níveis, e,  para 

que o mesmo fosse alcançado, o Estado interviria por meio do poder nacional, 

englobando os diferentes fatores pertencentes aos poderes econômico, político, 

psicossocial e militar. 

 
                        Fatores do poder político: cultura política, atuação das elites, meios de 

comunicação, situação geopolítica, extensão territorial, ordenamento jurídico, 
regime político. 

                             Fatores do poder econômico: capacidade de acumulação e absorção de capital 
força de trabalho, nível científico e tecnológico, capacidade empresarial, 
eficiência do modelo econômico.    

                             Fatores do poder militar: doutrina militar, estrutura, integração das Forças 
Armadas, instrução e adestramento, moral militar,inovação técnica, capacidade 
de mobilização, serviço militar, etc. 

                             Fatores do poder psicossocial: educação, demografia, saúde e saneamento, 
trabalho e previdência social, ética e religião, ideologia, habitação, participação 
na riqueza, comunicação social, caráter nacional, politização, organização e 
eficiência das estruturas sociais, poluição e problemas urbanos, fisiografia, 
(Gurgel, 1975, p.94-123) 

 
 
        A maneira astuciosa da doutrina em manipular esses fatores não foi igualada 

por qualquer outra Teoria Política. Entre eles, por exemplo, mencionava que a 

extensão territorial era fator do Poder Político, visto que a vastidão da área 

geográfica do país poderia tornar-se,  ou não, um empecilho à própria integração 
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nacional, comprometendo-a, o nível científico-tecnológico, por sua vez, era fator de 

poder econômico, pois seu acréscimo implicaria na estagnação ou na progressão 

financeira do país, a poluição componente do Poder psicossocial, influía sobretudo 

no nível do bem-estar social, embaraçando paralelamente, o alcance do Poder 

Nacional perante a opinião pública e a estrutura militar era fator de poder na medida 

em que provia, no quadro da conjuntura mundial, níveis satisfatórios, ou não, de 

segurança nacional. 

 

        O desenvolvimento pátrio tramitava, por conseguinte, nessa amplitude de 

fatores e de indicadores, interligado ao poder, sendo este imprescindível na vida 

pública do país como meio de assegurar o cumprimento dos objetivos nacionais, 

entre eles, o absoluto desenvolvimento e crescimento nacional, o qual seria 

“...entendido como a otimização da capacidade de Poder Nacional, em ritmo 

acelerado, objetivando a consecução do Bem Comum” (Gurgel, p.135). 

 

        A política desenvolvimentista pretendida englobava, sob este prisma, a 

articulação dos próprios elementos nacionais, ou seja, o recurso humano, a terra e 

as instituições. Perante a doutrina, o desenvolvimento do homem encontrava-se 

atrelado aos anseios nacionais, ou seja, o homem desenvolvido em seus atributos “ 

físicos, intelectuais e espirituais “ (Gurgel, p,134), encontrava-se mais adaptável às 

solicitações que a nova sociedade capitalista exigia. A terra e os recursos naturais 

deveriam ser explorados racionalmente na sua totalidade, conduzindo o país à 

prosperidade econômica. 

 

1.7 O poder psicossocial e a educação 
 

        O objetivo nacional fundamental elaborado pela ESG, encontrava-se na 

essência do binômio desenvolvimento e segurança nacional. Sua consumação 

ocorria paralelamente ao fortalecimento acirrado do Poder Nacional, necessário 

segundo a doutrina, ao combate à subversão, sendo aplicado para isso às quatro 

expressões deste poder. Diante da suposta “guerra revolucionária”, os objetivos 

nacionais, legítimos anseios comuns do grupo social a qual pertenciam, 

encontravam-se extremamente fragilizados, existindo portanto, a urgência do 

acréscimo considerável do Poder Nacional. Nesta guerra, o inimigo penetrava em 
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todos os setores, aplicando uma estratégia lenta, mas constante, adentrando 

inclusive na parte mental dos indivíduos, configurando-se num verdadeiro embate 

psicológico, promovido acentuadamente pelas fraquezas sociais embutidas nos 

países subdesenvolvidos.  

 

        Com o intuito de agir de acordo com as regras da nova conjuntura mundial, a 

ESG preconizava para esta guerra o uso indiscriminado de todos os recursos 

imagináveis direcionados ao extermínio da subversão, a qual comprometia a 

integridade nacional e paralelamente, o seu desenvolvimento. Contudo, medidas 

emergenciais deveriam ser adotadas, como a “realização de eficiente ação 

psicológica associada ao correto emprego da comunicação, objetivando a afirmação 

democrática e o fortalecimento moral da sociedade” (Gurgel, p.141), 

“...desmoralizando o ânimo das populações adversárias, quebrando-lhe a coesão 

interna através de pressões psicológicas” (Gurgel, p.42). O combate,  contudo, não 

mais limitava-se habitualmente ao campo militar, suas fronteiras alargavam-se, 

tramitando pelo campo das idéias, onde a vitória garantiria o triunfo de um conjunto 

de pensamentos e valores, assegurando a legitimidade da predominância de uma 

sociedade sobre a outra, na interminável batalha ideológica. 

 

        A doutrina,  diante do cenário internacional, defendia sobretudo o acréscimo de 

fiscalização mais acentuada, principalmente sobre os níveis do poder psicossocial, 

uma vez que “os militares da segurança nacional estão convencidos de que o 

destino da guerra é traçado no plano psicológico” (Comblin, p.62). Ora, a educação 

faz parte da expressão psicossocial do Poder Nacional. 

 
                        O conjunto orgânico das escolas de uma sociedade nacional compõe o seu 

sistema escolar, que consta das instituições educativas, articuladas e 
coordenadas de modo a abrangerem todos os graus e modalidades de ensino e 
aprendizagem necessários à vida e ao desenvolvimento tanto das pessoas como 
das sociedade que servem. 

                             Os sistemas escolares nacionais tendem a identificar-se de modo sempre 
crescente com as necessidades vitais e as aspirações das sociedades que o 
instituem. (Gurgel, 1975, p.118) 

 
 
 
        Neste âmbito, a instituição de ensino era um fator de poder. A abrangência do 

Estado Militar tornava-se ilimitável, incorporando ao seu controle todas as esferas, 

públicas e privadas, firmando o aumento do poderio estatal na vida nacional. Assim 
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como esperava-se a lealdade do cidadão à nação, a doutrina almejava 

paralelamente, a subserviência das instituições ao Estado. A supremacia da nação 

jamais poderia ser atacada, e,  para tanto, o governo requisitava a dedicação e o 

empenho de todos os cidadãos, das organizações e dos estabelecimentos, com um 

único propósito: o de conduzir o país ao progresso mediante o crescimento 

econômico,  amparado pela manutenção da segurança nacional. 

 

        As instituições educacionais foram incorporadas ao “rol” das ações de contra-

ataque, configurando-se como partes da estratégia governamental frente à ameaça 

da suposta “guerra subversiva”, a qual propagava-se rapidamente em quase todos 

os meios. Nesta lógica, a ESG compreendeu que o Estado seria derrotado se 

continuasse limitado ao domínio das armas e à repressão, sendo necessárias,  neste 

momento, atitudes ousadas, especificamente relativas ao campo psicossocial, 

atuando diretamente nas massas. O combate naquela conjuntura, alastrou-se para o 

nível das idéias. 

 
                             Rezende, identificando a existência de uma estratégia psicossocial que orientava 

as ações do regime militar, afirma que seu objetivo era a (...) atuação sobre a 
mentalidade de todos os indivíduos, visando alcançar o maior grau possível de 
internalização dos valores que deveriam ser (...) norteadores de todas as ações 
nas diversas esferas da vida social. (Férrer, 1990, p.191) 

 
 
        Foi neste contexto que a escola -anos 60 -estava inserida. Concebida, segundo 

os olhares da doutrina,  como uma instituição sem vontade própria, engajada dentro 

do Projeto Nacional, tornou-se  totalmente subserviente ao sistema vigorante. A 

instituição escolar deveria se alinhar  portanto, aos anseios nacionais, 

compartilhando as mesmas pretensões reclamadas pela sociedade brasileira. O 

ensino,  nesta vertente, foi amplamente manipulado pelo poder estatal: a ideologia 

militar implantava-se no campo educacional. 

         
 
1.8 A terra e o homem brasileiro, segundo o ideário da ESG                                                    
 

 

        Na década de 60, a mentalidade desenvolvimentista apregoada pela ESG, 

encontrava-se praticamente implantada: a nação despertava rumo ao futuro 
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promissor e ao crescimento econômico, sendo a terra brasileira e a sua gente 

exaustivamente enaltecidos. 

 

                           “O Brasil pode caracterizar-se, em função da sua evolução histórica, como um 
país territorialmente satisfeito, mas ainda em período tumultuário de integração e 
desenvolvimento, que se revela – no âmbito interno – por um amplo trabalho em 
busca de organização e – no âmbito externo -  por uma tendência a projetar-se 
no cenário internacional”. (Gurgel, 1975,  p.51) 

 
                           Mais como produto de observações de sociólogos e estudiosos que procuram 

definir um tipo nacional na imensa e heterogênea população brasileira, são 
alinhados atributos próprios ao Caráter Nacional Brasileiro: individualismo, 
adaptabilidade, improvisação, vocação pacífica, cordialidade, emotividade”, 
(Gurgel, 1975,p.73) 

 
 
        A nação brasileira, dotada de  uma fartura territorial relevante, de proporções 

continentais, só poderia ter o sucesso como destino certo. Contudo, a ideologia 

ressaltava,  concomitantemente, tanto a grandiosidade física da pátria quanto o valor 

dos seus recursos humanos. O homem brasileiro foi exaltado com características, 

consideradas pela elite militar, apropriadas e convenientes ao sistema doutrinário 

que estava sendo implantado. Todavia, referir-se ao povo brasileiro como possuidor 

de “vocação pacífica” é o mesmo que apagar as grandes rebeliões da nossa História 

e todos os massacres nela ocorridos, ocultando desta forma, a violência existente e 

a verdade histórica. 

        Para a ideologia da Segurança Nacional,  o conceito de nação repousava sobre 

o tripé: “ homem, terra e instituições” (Gurgel, p.65), envolvidos numa relação de 

extrema interdependência. Na própria definição dos objetivos nacionais, elaborada 

pelo sistema, num dos seus tópicos é conclamado “... o espírito de solidariedade 

crescente entre todos os seus membros, sem preconceitos de qualquer natureza...” 

(Gurgel, p.75). Novamente aqui, a doutrina reveste a comunidade nacional com o 

seu véu de candura. 

        A ESG preconizava que mediante a concretização da política de 

desenvolvimento, o país alcançaria uma projeção a nível internacional, podendo vir a 

ser efetivamente, uma grande potência mundial, decorrência da presença de  

inestimáveis potencialidades advindas da natureza. Ora, os inúmeros viajantes que 

por aqui passaram durante a época colonial, entre eles, Jean de Lery e Saint-Hilaire,  

também ficaram encantados com  as imensuráveis belezas naturais da terra 

brasileira, relatando as suas impressões em obras clássicas, respectivamente: 
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“Viagem à Terra do Brasil” e “Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. 

 

 
Ora aí temos esse amplíssimo território brasileiro que nossos avós nos legaram, 
um triângulo fisicamente compacto de terras com o vértice apontado para o sul, 
assentado sobre um vasto planalto que descamba insensivelmente a noroeste 
para uma não menos imensa planície recente onde os rios contam mais que a 
terra, que se debruça a oeste, em grande hemiciclo, sobre uma região anfíbia 
que ora é água, ora é terra, e mais a sudoeste se prolonga, por sobre caudais 
irrequietos que menos separam que unem, a regiões indistintas da 
circunvizinhança política (Couto e Silva, 1981, p.38-39). 

 
 
 
        A doutrina havia criado um Projeto Nacional, baseado nos princípios, do 

desenvolvimento e da segurança, os quais tornaram-se os alicerces da longa 

jornada de construção da nação idealizada pela ESG. Todavia, a composição 

nacional englobava o conjunto populacional, os recursos naturais e as organizações 

institucionais, reciprocamente interdependentes, sendo que o homem era o 

elemento primordial da nação, beneficiário da ordem e do desenvolvimento. “A 

nação é caracterizada, basicamente, pela qualidade do homem que nela vive, como 

também se há de aceitar, no caso, a importância dos aspectos geográficos” (Gurgel, 

p.71).  Na visão desta ideologia, a existência de uma relevante fartura territorial e a 

riqueza de recursos naturais, eram condicionantes fortíssimos à consumação do 

pleno desenvolvimento nacional. Nesta linha de pensamento, como se explicaria 

hoje o aparecimento de nações altamente desenvolvidas, contudo detentoras de um 

reduzido território, como é o caso do Japão e da Suíça?  

 

        Para a doutrina, diante da nova circunstância mundial, a nação somente estaria 

segura mediante à efetivação da integração nacional, ou seja, a existência do 

equilíbrio crescente entre os grupos sociais do país, proporcionando relativa 

“coesão”, sentido de unidade, garantindo dessa maneira a longevidade da pátria. E´ 

dentro desta concepção que a ESG enalteceu incansavelmente as virtudes do 

homem brasileiro, a fim de propiciar um “clima” de união nacional, sem permitir 

brechas que conduzissem à ruptura e à desestabilização. 

 
Equilíbrio cultural apoiado sobre a unidade da língua e das aspirações nacionais 
– respeitadas as motivações regionais – convivência harmônica de raças e de 
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credos, tendendo para o caldeamento e eliminação de quistos, e cooperação, em 
bases humanas e justas, entre as diferentes classes sociais. (Gurgel, 1978,p.50) 

                            

 

        Apregoava-se que o Brasil era um país em ascensão, regido pela harmonia 

racial –  a ideologia da Segurança Nacional procurava difundir a “... idéia de que o 

Brasil é país sem preconceito racial” ((Leite, p.420) –  predominando a inclinação à 

mestiçagem, sem  ocorrência de qualquer tipo de discriminação, aqui as três raças 

conviviam  pacificamente, envoltas por uma atmosfera de união, praticamente 

felizes, e assentadas na mais bela nação da Terra.  
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA SOB A PRISMA DA 
DOUTRINA DA SEGURANÇA NACIONAL 

 
 
        1ª PARTE 
 
        Nesta primeira parte procederemos a análise dos livros didáticos de História,  

editados durante o período da ditadura militar, especificamente entre os anos de 

1966-72, interpondo citações e trechos selecionados das respectivas obras, à luz 

dos conceitos apregoados pela Doutrina da Segurança Nacional. 

 

Livro: História do Brasil 
Autor: Joaquim Silva  ( com a colaboração de J. B. Damasco Penna) 
Editora: Companhia Editora Nacional – SP 
Ano: 1968 
Escolaridade: Curso Médio ( 1ª e 2ª séries) 
 

 

CONTEÚDO 
 

CITAÇÕES 

1- A formação 

do povo 

brasileiro: 

etnias e 

mestiçagem 

“Como acontece entre outros povos, o brasileiro também não 

constitui raça pura. Os elementos de sua formação – o branco, 

o índio e o negro – caldearam-se desde o início da época 

colonial, dando origem a vários tipos mestiços: o mameluco, o 

mulato e o cafuzo. Desses cruzamentos, que formam 

considerável parte de nosso povo, têm saído homens 

notáveis, de ação assinalada no surto de nossa civilização. A 

assimilação de elementos indígenas e pretos na massa de 

nossa população continua, a par de elementos portugueses, 

italianos, alemães, sírios, e outros que afluem do Velho 

Mundo, cresce assim, cada vez mais, nos grupos mestiços, a 

porcentagem de sangue branco”. (p.53) 

2-Brasil: terra 

sem 

preconceitos 

‘É de notar que não há, em nossa terra, preconceitos ou 

questões raciais, e por isso, o grande estadista Teodoro 

Roosevelt notou, “ o futuro nos reserva uma grande benção: 
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raciais ter evitado e solvido um problema altamente  perigoso, quiçá 

mortal, um conflito racial de vida e morte” ‘. (p.53-54) 

3- O íncola e 

seus costumes 

primários 

“Algumas tribos tinham civilização rudimentar, não conheciam 

o uso dos metais. Uma das principais ocupações dos 

indígenas era a guerra, faziam-na quase sempre de surpresa, 

pelo mais fútil motivo. Os prisioneiros eram escravizados ou 

mortos e eram devorados por toda a tribo triunfante. Nos 

primeiros tempos da colônia foi notável a influência do 

indígena nos costumes e até na linguagem dos brancos, que 

com ele conviviam . Poucos e esparsos, os portugueses se 

deixaram dominar pelos hábitos da terra”. (p.54, 56 e 62) 

4- O 

enaltecimento 

do  elemento 

branco 

“O sangue português, o elemento branco, constitui (segundo o 

cientista alemão Martius, que fez estudos no Brasil, sobre os 

índios e outros assuntos) o grande rio cujos afluentes são o 

índio e o africano”.(p.62). “Eram muitos, também, os 

degredados. Os degredados não eram criminosos comuns, 

como erroneamente pode ser suposto, e sim réus de 

pequenos delitos, em geral punidos com o degredo 

exatamente para forçar o povoamento das regiões 

recentemente incorporadas à monarquia portuguesa” (p.66). 

5-O elemento 

negro:  

extremamente 

servil 

“Além de não ser bastante eficiente na dura faina, o indígena, 

pelas leis do reino, nem sempre podia ser escravizado. 

Recorreram então os colonos ao elemento negro. Os negros 

importados achavam-se, em geral, mais civilizados do que os 

nossos íncolas: havia entre eles, conforme a procedência, 

muitos que já conheciam o uso de metais, principalmente o 

ferro. Habituavam-se ao trabalho dos colonos e ao uso das 

ferramentas, tornando-se hábeis nos ofícios. Foi tão grande a 

influência do elemento negro na vida econômica da terra..., 

por isso, não exagera quem disser que, sob a direção do 

branco, eles realizaram todo o trabalho material e os esforços 

precisos para criar e construir o Brasil. Não só na vida 

econômica, porém, se verificou seu influxo, também na 
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constituição do tipo brasileiro, na formação moral e nos 

costumes” (p.67). 

6- A questão 

dos mártires: 

presente no 

desabrochar da 

nossa  história 

“O grande governador (Mem de Sá), após mais de dez anos 

de incessante e profícuo trabalho para o Brasil, achava-se 

velho e, por duas vezes, pediu que lhe dessem sucessor. 

Atenderam-no, mas o novo governador nomeado, D. Luís de 

Vasconcelos, morreu tragicamente na viagem, assinalada 

ainda com o sacrifício dos 40 mártires do Brasil: os jesuítas 

que com ele vinham, chefiados pelo padre Inácio de Azevedo, 

e que, assaltados por corsários huguenotes, foram cruelmente 

chacinados”. (p.91 e 92) 

7- A acentuada  

benevolência 

dos senhores 

de engenho 

“A chegada dos infelizes africanos ao Brasil devia de ser por 

eles desejada como um termo aos horrores que padeciam na 

viagem. A escravidão os esperava, mas os novos senhores 

seriam, em sua maioria, menos desumanos que os da África 

ou dos navios negreiros. (p.97). Entretanto, as leis, a índole 

benévola da maioria dos senhores inspirados pela religião, 

procuravam diminuir as durezas do cativeiro, isso, porém não 

impedia que os escravos procurassem, ás vezes, reagir ás 

torturas a que os sujeitavam (p.98). Costumes belíssimos 

instituem-se entre os senhores, como o de apadrinhar os 

remissos ou fugitivos, o que impede o castigo e nenhum 

senhor viola” (p.100) 

8- A valorização 

dos feitos 

realizados pelos 

Bandeirantes 

“As bandeiras dos paulistas desbravavam o sertão, 

devassando ou conquistando com sua audácia, o imenso 

território de Goiás, Mato Grosso, Paraná, SC, Rio Grande do 

Sul e parte de Minas. Assim, a grande expansão do ciclo das 

bandeiras dilatou enormemente a área que, pelo meridiano de 

Tordesilhas, devia ser a do Brasil. Afrontando todos os 

perigos, internam-se os ousados paulistas por emaranhadas 

selvas, transpõem altas serras, chegam ás planícies 

amazônicas, às coxilhas do sul. Raposo Tavares foi dos mais 

audazes bandeirantes (p.124-25). O mais célebre bandeirante, 
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porém, foi o intrépido Fernão Dias Pais, que durante sete 

anos, devassou o sertão de Minas Gerais...mas sua grande e 

heróica expedição descobrira e reconhecera, em grande parte, 

o riquíssimo território das Minas Gerais”. (p.127) 

9- Cresce o 

sentimento 

nacional: a 

expulsão dos 

holandeses 

“A heróica reação dos brasileiros do Nordeste, quase sem 

auxílio da Metrópole, salvando do domínio estrangeiro uma 

grande região, evitou a quebra da unidade geográfica de 

nossa terra. A maior vantagem, porém, foi a maior 

aproximação entre as raças que deviam contribuir para a 

formação do povo brasileiro: os brancos reinóis e seus 

descendentes, como Fernandes Vieira e André Vidal, os 

índios, como D. Antonio Filipe Camarão e os pretos, como 

Henrique Dias. Os combatentes vitoriosos sentiram-se um 

povo, e um povo de heróis”. (p.150-51) 

10- Aflora o 

sentimento 

nacional: 

movimentos 

nativistas 

“Desde muito cedo começou a manifestar-se entre os 

brasileiros o sentimento nativista, isto é, o sentimento de amor 

à terra natal. Na defesa da terra uniam-se o branco 

descendente do europeu, o mestiço, o negro, o índio 

catequizado. (p.165)... Sumariamente julgado, Filipe dos 

Santos foi à forca a 16 de julho de 1720. Realmente, porém, 

regava-se com sangue a semente da liberdade, que não 

tardaria em germinar”. (p.171) 

11- A figura de 

Tiradentes: o 

martírio do 

herói 

“ De volta ao Brasil, Álvares Maciel encontrou-se com o alferes 

Joaquim José da Silva Xavier,  homem pobre, de nobre 

caráter e modesta origem. Maciel comunicou seus planos de 

libertação do Brasil a Tiradentes, que os abraçou com 

entusiasmo... O governador Visconde de Barbacena 

suspendeu logo a derrama...e pediu-lhe a prisão de 

Tiradentes,... Mas dentre todos destacava-se, nobre, 

impávido, com generoso desprendimento, sacrificando-se 

pelos companheiros que desanimavam, o grande Tiradentes, 

que procurava atrair sobre si a maior culpa da malograda 

conjura. A 21 de abril de 1792, no RJ, subiu sereno à forca, no 
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Largo da Lampadosa, o heróico precursor da Independência e 

da República. Teve o infalível destino contraproducente de 

todas as injustiças e violências: serviu para que, na terra 

pátria, regada com sangue do mártir, mais depressa vicejasse 

a árvore da liberdade”. (p.188-90) 

12- Lutas 

internas e 

externas: a 

relevância de 

Caxias nos 

combates 

“Resolveu então o governo dar ao grande pacificador que era 

Caxias, a difícil tarefa de restabelecer a ordem na província 

revoltada (SC). Assim, mais uma província do império era 

pacificada (1845) pelo grande Caxias que, nessa altura de sua 

extraordinária carreira, foi feito marechal e recebeu o título de 

conde (p.243) ...Depois foi a dezembrada, série de grandes 

ações, nas quais mais uma vez se evidenciou o valor de 

Caxias (Guerra do Paraguai). A 5 de janeiro de 1869 entram 

em Assunção as nossas tropas.A campanha parecia concluída 

e o valoroso Caxias, doente, retirou-se para o Rio “.(p.256) 

13- A polêmica 

em torno da 

abolição 

“Foi , talvez, ali por 1532 que chegaram ao Brasil os primeiros 

escravos negros. Desde então o nefando comércio continuou, 

sempre crescente, como acontecia, também, noutras colônias 

americanas... Desde os fins do século XVIII, começara o 

tráfico a ser condenado em vários países... No Brasil era, 

aliás, desejo antigo acabar com a escravatura. (p.262). ... 13 

de maio de 1888, a princesa Isabel, solenemente o 

sancionava. Durante alguns dias prolongaram-se as festas em 

regozijo pelo grande acontecimento. Por toda parte a notícia 

da abolição causou contentamento. Ao lado do imenso coro 

dos que festejavam a vitória abolicionista, havia, porém 

descontentes...”.(p.267) 

14- A 

proclamação da 

república: um 

anseio remoto 

“Desde as últimas décadas dos tempos coloniais vinha-se 

manifestando no Brasil o ideal democrático ...Um governo 

profundamente centralizador não era, de fato, o mais 

conveniente ao Brasil: a imensidade do território, a dificuldade 

de comunicações entre as províncias e a capital, os antigos 

hábitos de autonomia aconselhavam a federação como o 
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regime mais adequado ao país (p.285). Os portões do quartel 

tinham sido abertos, fraternizando as tropas com Deodoro, 

que entrava aclamado delirantemente, logo depois o velho 

marechal, declarou deposto o ministério e preso seu 

presidente. Triunfara a revolução”. (p.291) 

15- O triunfo da 

Revolução de 

30 e o levante 

comunista de 

35 

“A sucessão presidencial em 1930 deu lugar a uma das 

maiores revoluções de nossa história. Irrompeu pouco depois, 

em princípios de outubro, o grande movimento armado, nos 

Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. A vida 

da nação corria normalmente, mas em novembro de 1935, 

fanatizados pelo comunismo, cuja propaganda se fazia 

intensamente, vários elementos civis e militares levantaram-se 

em armas no Rio, em Pernambuco e nalguns outros pontos do 

Nordeste. A luta contra os inimigos da pátria e da civilização 

cristã foi curta, mas a vitória custou o sacrifício heróico de 

muitas vidas”. (p. 310-11) 

16- A 

participação 

brasileira na II 

Guerra Mundial: 

o heroísmo da 

FEB 

“Em dezembro de 1941, uma nação americana (os Estados 

Unidos da América) foi, inopinadamente, sem declaração de 

guerra, agredida pelo Japão. Os compromissos que, com 

todas as nações americanas, o Brasil assumira, nas 

conferências de Havana e outras, obrigavam-no a manifestar 

solidariedade à nação irmã agredida. Poucos meses depois a 

situação se agravou: contra todos os princípios de 

humanidade, cinco navios de nossa marinha mercante...foram 

covardemente atacados ...mais de 600 brasileiros, homens, 

mulheres, crianças, sucumbiram no inominável atentado. Pela 

afronta à nossa bandeira e à nossa soberania, a alma nacional 

vibrou indignada, apoiando a atitude digna do governo, que 

declarou o estado de guerra com as nações agressoras. 

(p.313). E, a 16 de julho de 1944, desembarcou, na Itália, o 

primeiro contingente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), 

logo outros seguiram. Vingando a afronta feita à Pátria, iam 

participar da luta ingente em que se decidiam os destinos da 
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civilização, com valor, arrojo e heroísmo foram demonstrar ser 

o brasileiro um soldado tão bom como os melhores do mundo, 

conquistando, em Monte Castello, Montese e noutras vitórias, 

novos louros para o Brasil”. (p.314) 

17- A omissão 

de um fato: o 

suicídio de 

Getúlio Vargas 

“Criou-se a Petrobrás, destinada à defesa e à exploração do 

petróleo. Criou-se novo Ministério, o da Saúde. A oposição ao 

governo, sempre ativa, e com a lembrança bem clara dos 

episódios do tempo da ditadura, cresceu de proporções em 

1954, e uma série de graves acontecimentos determinou o 

afastamento do presidente da República”. (p.317) 

18- O Golpe de 

64: apoio 

popular contra o 

avanço do 

“comunismo” 

“No decorrer  de 1963, e principalmente, nos começos de 

1964, vinha ocorrendo na vida nacional uma infiltração 

comunista cada vez mais acentuada. O país não podia 

concordar com essa infiltração, contrária às suas tradições 

cristãs. E deu mostras claras desse desacordo, com a 

realização, a 19 de março de 1964, em São Paulo, de 

imponente manifestação popular: como protesto público contra 

o comunismo, milhares de pessoas, desse Estado e de doze 

outros Estados, desfilaram na chamada Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade. Com esse apoio popular maciço, 

igualmente presente em todo o Brasil, um grupo de 

autoridades civis e militares fez, a 31 de março desse ano, 

fulminante movimento revolucionário, do qual resultou a 

deposição do Sr. João Goulart”. (p.319-20) 

19- O Brasil 

contemporâneo: 

progresso e 

pacifismo 

“O Brasil foi sempre amigo da justiça e da paz. Toda a nossa 

vida como Estado livre e soberano atesta a moderação e os 

sentimentos pacíficos do governo brasileiro, em perfeita 

consonância com a vontade da Nação (p.327). Durante todo o 

tempo do regime republicano, excetuando-se apenas as 

rupturas decorrentes das duas grandes guerras mundiais, o 

Brasil manteve-se em amizade com todas as nações, menos 

com o governo russo (URSS) cuja atitude nos obrigou ao 

rompimento de relações diplomáticas. (p.328). Tem sido 
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considerável o progresso do Brasil nas últimas décadas... é 

assim, a mais populosa das nações latinas e está entre as oito 

mais populosas do mundo. Na imensidade de seu território 

surgiram dezenas de novas cidades e se apresentam dotadas 

dos principais recursos da civilização”. (p.338) 

 

 

Livro: História do Brasil 
Autor: Antônio José Borges Hermida 
Ano: 1966 
Editora: Companhia Editora Nacional – SP 
Escolaridade: 1ª e 2ª séries do Curso Médio 
 

 

 
CONTEÚDO 

 
CITAÇÕES 

1- O elemento 

branco: a 

importância 

dos primeiros 

povoadores 

“Como o Brasil recebeu muitos degredados, houve quem 

afirmasse ter ele sido povoado pelos piores criminosos de 

Portugal, entretanto, muitos dos que tinham sofrido a pena de 

degredo haviam cometido faltas sem grande importância ... Logo 

depois do descobrimento, outro degredado veio para o Brasil... 

Não se conhece o seu verdadeiro nome,  mas sabe-se que era 

homem instruído, pois Pero Lopes de Sousa, irmão de Martim 

Afonso, o chama de  Bacharel. (p.51)... Alguns deles, como 

Caramuru, conseguiram conquistar a amizade dos índios e 

puderam prestar importante ajuda a Portugal na obra da 

colonização”. (p.52-53) 

2- O elemento 

indígena: 

costumes 

rudimentares 

“Os índios viviam principalmente da caça e da pesca. As tribos 

mais adiantadas, porém, plantavam o milho, a mandioca e o 

fumo.(p.56). Quando julgavam suficiente o número de 

prisioneiros, que deviam ser devorados, interrompiam os 

combates e voltavam para a taba onde, com grandes festas, 

sacrificavam as vítimas (p.60). Os índios muito contribuíram para 
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a formação do povo brasileiro. Do seu cruzamento com o branco 

formou-se o tipo mameluco que teve importante papel em grandes 

acontecimentos da História do Brasil: eram mamelucos muitos 

dos que participaram das entradas e bandeiras. Foi muito variada 

a influência dos índios nos usos e costumes do povo brasileiro” 

(p.61). 

3- A escravidão 

indígena: 

justificativa 

“A escravidão tornou-se necessária no Brasil, porque os trabalhos 

nas plantações e nos engenhos, onde se fabricava o açúcar, 

exigiam muita gente. Os colonos recorreram então aos índios. 

Mas, para a lavoura, a escravidão indígena não deu bons 

resultados. Eles estavam acostumados a uma vida livre, pois nas 

tribos os trabalhos mais pesados eram feitos pelas mulheres. 

Também eram defendidos pelos jesuítas que lhes ensinavam a 

língua portuguesa e a religião cristã”. (p.66) 

4- A escravidão 

africana: 

justificativa 

“Para a agricultura, porém, tiveram os portugueses de recorrer à 

escravidão africana, pois os negros já viviam na África na 

condição de escravos e eram mais resistentes que os 

índios”.(p.66) 

5- O elemento 

negro: 

contribuições e 

o trato nos 

engenhos  

“No Brasil o negro praticou todos os ofícios e serviu até como 

criado doméstico. Conhecedor do trabalho da mineração, tornou-

se indispensável nas minas, onde valia elevado preço. Mas foi no 

engenho que os escravos prestaram os maiores serviços: 

trabalhavam nos canaviais, na fabricação do açúcar e nas matas 

iam buscar lenha para as caldeiras.(p.67) O negro escravo 

exerceu grande influência nos costumes do povo brasileiro, 

festas, danças, crenças, comidas e temperos. No Brasil os 

escravos eram em geral bem tratados”. (p.70) 

6-A importância 

das Bandeiras 

“O estudo das bandeiras é importante porque elas tornaram 

conhecido o sertão, descobriram riquezas minerais e concorreram 

para aumentar o território para além do meridiano de Tordesilhas. 

(p.122). A mais importante das bandeiras que se dirigiu para 

Minas, foi a de Fernão Dias Pais... Depois de percorrer o sertão 

de Minas, durante sete anos, enfrentando todos os perigos, 
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Fernão Dias morreu junto ao rio das Velhas, com a certeza de 

haver descoberto esmeraldas “.(p.127) 

7- O 

sentimento 

nacional: a 

formação do 

nativismo 

“Para a formação do nativismo, que é o sentimento de amor à 

terra natal, houve muitas causas, sendo a principal a luta contra 

os invasores, sobretudo os holandeses. Em Pernambuco, contra 

os holandeses, combateram representantes dos três elementos 

formadores do povo brasileiro: o índio (Filipe Camarão), o negro 

(Henrique Dias) e o português (João Fernandes Vieira).... 

Também foi uma causa importante do nativismo o orgulho que as 

bandeiras e as riquezas do Brasil despertaram nos 

colonos”.(p.165) 

8- A 

Inconfidência 

Mineira: o 

suplício de 

Tiradentes 

“ O processo durou três anos, sendo afinal lida a sentença que 

condenava à morte doze dos principais conjurados, no dia 

seguinte, uma nova sentença modificava a anterior, mantendo a 

pena de morte somente para Tiradentes. O grande brasileiro foi 

enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro a 21 de abril de 

1792”. (p.174-75) 

9- Os feitos 

memoráveis de 

Caxias: de 

pacificador 

(rebeliões 

internas) à 

animador das 

tropas (Guerra 

do Paraguai) 

‘ Mas, em todas as outras, distinguiu-se o grande soldado, que 

garantiu com a sua espada a unidade do país, impedindo que as 

províncias se separassem. Sabia também Caxias conquistar a 

admiração e o respeito até de seus adversários, não somente por 

sua capacidade militar como ainda pelo tratamento generoso que 

sempre dispensou aos vencidos (p.237). Depois da tomada de 

Humaitá, o exército de Caxias empreendeu a famosa Marcha de 

Flanco e... alcançou o Porto de Santo Antônio. Começou então a 

Dezembrada, uma série de feitos memoráveis. O primeiro foi a 

passagem da Ponte de Itororó: oito tentativas foram feitas para 

tomar a posição, valentemente defendida pelo general Caballero, 

na oitava, Caxias, à frente de seus soldados e animando-os com 

a frase: “Os que forem brasileiros, sigam-me”, alcançou a vitória’ 

(p.259). 

10-A abolição e  

o tratamento 

“No Brasil, o escravo negro participou de todas as atividades. Por 

isso foi muito intenso o tráfico de africanos (p.265). Quanto ao 
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benevolente 

dispensado aos 

escravos 

tratamento que no Brasil se dispensava aos negros, era em geral 

mais humano que nos outros países. A prática da religião católica 

pelos proprietários muito contribuiu para esse tratamento, 

evitando que os escravos sofressem castigos cruéis e permitindo 

o seu descanso nos domingos e nos muitos dias santos. Por isso, 

quando foi feita a abolição, muitos escravos preferiram ficar nas 

fazendas trabalhando com seus antigos senhores. (p.266-67).  

Discutido e aprovado pela Câmara e pelo Senado, esse projeto 

recebeu a assinatura da Princesa Isabel, a 13 de maio, em meio 

de geral entusiasmo... Contudo, não houve nem as desordens 

sociais, nem as crises econômicas que muitos esperavam, e até 

muitos negros, porque eram bem tratados, preferiram ficar, como 

trabalhadores livres, nas fazendas em que serviam”. (p.273). 

11- Texto de 

leitura sobre a 

abolição 

brasileira 

comparada à 

dos EUA: o 

ministro e a 

rosa 

“ Durante a discussão da Lei do Ventre Livre, houve calorosos 

debates parlamentares... Quando a lei foi aprovada, a multidão 

que enchia o Parlamento não pode conter seu entusiasmo e até 

flores foram jogadas no recinto onde a campanha abolicionista 

acabava de obter os maiores triunfos. Então, o representante dos 

Estados Unidos da América desceu ao plenário, apanhou uma 

rosa e declarou que ia levá-la para sua pátria, a fim de que lá 

soubessem que no Brasil se fez com flores aquilo que na sua 

pátria custara tanto sangue”. (p.281). 

12- A 

Proclamação 

da República 

“Pouco depois, abriram-se os portões do quartel para a entrada 

triunfal de Deodoro. Vitorioso o movimento, as tropas desfilaram 

pelas principais ruas da cidade, dirigindo-se depois para o Arsenal 

da Marinha... Ainda no dia 15 de novembro, pela tarde, José do 

Patrocínio pronunciou eloqüente discurso na Câmara Municipal, 

sendo depois lavrada uma ata, em que se declarava proclamado 

o regime republicano”. (p.296)...  

13- A versão 

sobre a Revolta 

de Canudos 

“A maior agitação verificada no governo de Prudente de Morais 

foi, porém, a revolta de Canudos, onde numerosos sertanejos 

fanáticos, os jagunços, obedeciam a um visionário conhecido por 

Antônio Conselheiro, ...e durante muitos anos, percorreu o sertão 
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baiano, fanatizando os sertanejos com idéias religiosas absurdas 

(p.304). Tornou-se, porém, um perigo público depois que se fixou 

no lugar chamado Canudos... Organizaram-se batalhões de 

voluntários e o governo preparou poderosa expedição com tropas 

vindas de quase todos os Estados. O próprio ministro da Guerra, 

marechal Carlos Machado Bittencourt, embarcou para a Bahia a 

fim de orientar pessoalmente as operações”. (p.305) 

14-O ambiente 

favorável à 

Revolução de 

30  

“Em 1929, durante o governo de Washington Luís, havia uma 

grava crise econômica em todo o mundo . Todas as vezes que um 

país enfrenta crises como essa, o governo passa a ser muito 

combatido, formando-se o ambiente favorável a movimentos 

revolucionários... A maior força do movimento revolucionário 

estava no Sul e os revoltosos planejavam invadir São Paulo... 

Antes, porém, que essa manobra fosse executada, o presidente 

foi deposto, para evitar maiores males (24/10/1930) “.(p.321-22) 

15- O 

desenrolar do 

golpe de 64 

“Sucederam-se as greves, com freqüência cada vez maior..., mas 

muitas delas tinham caráter político e eram quase sempre 

promovidas pelo CGT, organização operária que contava, entre 

seus membros, com líderes extremistas... Em março de 1964, a 

situação política tornou-se mais grave: num comício realizado na 

Guanabara...foram feitas violentas críticas ao Congresso... 

Finalmente, a 31 de março, em apoio a um manifesto do 

governador de Minas Gerais, insurgiram-se tropas do Exército 

sediadas nesse Estado e resolveram marchar para o Rio de 

Janeiro. O governo federal, que se havia deslocado para essa 

cidade, compreendeu a inutilidade de qualquer resistência quando 

foi informado de que o II Exército, de São Paulo, apoiava o 

movimento... Retirou-se então o presidente da República para 

Brasília, em seguida para Porto Alegre e, antes de buscar refúgio 

no Uruguai, fez uma declaração em que dispensava qualquer 

ajuda para s sua causa... Para conter a inflação, um dos maiores 

males que afligem o país, tomou o novo governo importante 

medida: foram suprimidos os subsídios para a importação do 
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petróleo. Promete também realizar as reformas propostas pelo 

governo anterior mas com as modificações reclamadas pelo 

interesse nacional”. (p.326-27) 

 

 
Livro: História do Brasil para Estudos Sociais 
Autor: Elias Esaú e Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto 
Editora: Saraiva 
Ano: 1972 
Escolaridade:  5ª série do ensino de 1º grau ( 1ª série ginasial) 
 
 

 
CONTEÚDO 

 
CITAÇÕES 

1- Índios: 

costumes 

rudimentares 

“O indígena brasileiro não conhecia nem a escrita nem os metais. 

Praticava uma agricultura primitiva. Os indígenas brasileiros 

viviam na Idade da Pedra Polida, um dos períodos da Pré-

História.(p.71) ...Apesar da existência de várias esposas, uma das 

quais a preferida, eram raros os desentendimentos, pois as outras 

se conformavam (p.74)... Algumas tribos comiam os prisioneiros. 

Esse costume, chamado antropofagia, tinha como objetivo a 

vingança e visava, também, atemorizar os inimigos”.  (p.76). 

2- A 

escravização 

indígena 

“Faltaram braços para a lavoura e os portugueses tentaram 

escravizar os indígenas para trabalhar nas plantações. 

Acostumados a uma vida livre, os indígenas reagiram contra a 

escravização. (p.78)... Mas os índios, por causa das diferenças de 

costumes, não se adaptavam à lavoura e pouco produziam. Além 

do mais, os jesuítas eram contrários à utilização dos indígenas 

como escravos, dificultando a sua captura”. (p.98) 

3- A escravidão 

negra 

“Diante disso e com a melhora das condições da agricultura, havia 

possibilidade de se comprarem escravos negros. Esses eram 

mais eficientes que os indígenas, pois praticavam a agricultura em 

sua terra (África)... A entrada dos negros foi uma solução para o 
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problema da mão-de-obra. De fato, seu trabalho revelou-se mais 

produtivo que o do indígena”. (p.98). 

4-Os 

bandeirantes:      

riquezas,  

conquistas e o 

valor dos 

paulistas 

“No sertão escondiam-se riquezas imensas. O problema era 

encontrá-las. Pois bem, foram essas riquezas que tornaram o 

Brasil o gigante que ele é hoje (p.116). Homens corajosos, em 

busca dessas riquezas, visando melhores condições de vida, a pé 

ou a cavalo, aumentaram, do fim do século XVI em diante, nossas 

fronteiras. (p.117). São Paulo é hoje a maior cidade brasileira e 

uma das maiores do mundo... Aos paulistas, porém, estava 

destinada a descoberta de imensas riquezas, que os levariam à 

conquista e ao povoamento de grande extensão do Centro-Sul 

brasileiro. (p.124). Fernão Dias, um dos mais prestigiosos 

bandeirantes paulistas, era tido em alta estima, não só na Vila de 

São Paulo, mas também pelo rei de Portugal”. (p.134) 

5- A caminho 

da 

Independência: 

a Inconfidência 

Mineira. 

“Vila Rica, 1788. A cidade se alvoroça: o novo governador vem 

para executar a derrama... Qual seria a reação dos brasileiros? 

Um brasileiro, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por 

Tiradentes, estava profundamente desgostoso com a situação do 

Brasil, colônia de Portugal. Homem de ação, inteligente e inquieto, 

tivera várias atividades... (p.174). Encontrara-se com José Álvares 

Maciel. Ao ouvir de Álvares Maciel os acontecimentos da Europa 

e a opinião dos europeus a respeito do Brasil, o Alferes inflamou-

se.  Conversando com pessoas da cidade e arredores, Tiradentes 

conseguiu adeptos para a independência. Pouco a pouco sua 

palavra segura e corajosa influenciava os mineiros...  Tiradentes 

era a alma do movimento que deveria iniciar-se por ocasião da 

derrama. (p.175). Tiradentes, desconhecendo a delação, 

encontrou-se com Joaquim Silvério. Este relatou-lhe que os 

planos haviam sido descobertos. O alferes era vigiado. (p.176). 

Durante três anos, mantidos na prisão do Rio, os inconfidentes 

aguardaram a sentença. Tiradentes confessara a sua participação 

e ainda assumira todas as responsabilidades... Apenas um seria 

executado para servir de exemplo: Tiradentes”. (p.177) 
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4º livro: História do Brasil para Estudos Sociais 
Autor: Elias Esaú e Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto 
Editora: Saraiva 
Ano: 1972 
Escolaridade: 6ª série do 1º grau 
 

 

CONTEÚDO 
 

CITAÇÕES 
1- A carreira  

ilustre de 

Caxias e o seu 

brilhantismo 

nas rebeliões 

internas e no 

Paraguai. 

“Diante das dificuldades das autoridades maranhenses para 

pacificar a região, o governo regencial resolveu intervir 

diretamente na luta. E para tal escolheu um jovem coronel. Com 

36 anos de idade já havia desempenhado inúmeras missões 

militares... Após a guerra, fora promovido a capitão e recebera a 

Imperial Ordem do Cruzeiro por atos de bravura... Iniciava, ao se 

dirigir para o Maranhão, a carreira de Pacificador. (p.70) Como 

comandante das forças militares do Maranhão e presidente da 

província, em fevereiro de 1840, Luís Alves de Lima e Silva 

chegava a São Luís... Em abril de 1841, dava Luís Alves de Lima 

e Silva por encerrada a missão: estava pacificada a província. 

Como recompensa por sua ação pacificadora, recebeu o título de 

Barão de Caxias, referência à cidade tomada aos balaios. (p.71). 

Era realmente complicada a situação das forças aliadas nesse 

ano de 1867... O Imperador chama, mais uma vez, Caxias para o 

comando do exército. Considera-o o único homem capaz de levar 

com sucesso a campanha do Paraguai... As vitórias vão se 

sucedendo: Tuiu-Cuê, Membuçu, Protero Obella, Tai...Com 

auxílio da esquadra rompeu a resistência paraguaia em Humaitá, 

passagem para o interior do território paraguaio”.  (p.86) 

2- A 

proclamação 

‘ À frente de alguns corpos do exército e de alunos da Escola 

Militar da Praia Vermelha, Deodoro cercou o quartel-general, onde 
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da República estava reunido o Ministério (p.114)... Ouro Preto telegrafa a 

D.Pedro, que se encontrava em Petrópolis. Além de pedir 

demissão, afirmava ao final: “A tropa acaba de confraternizar-se 

com o Marechal Deodoro, abrindo-lhe as portas do quartel”... À 

noite, na residência de Benjamim Constant, é estabelecido o 1º 

Ministério Republicano. Estava proclamada a República’. (p.115). 

3-A Guerra de 

Canudos 

“Na vila de Canudos, Antônio Conselheiro, fanático religioso, 

considerado santo pelos seus seguidores, colocava-se à margem 

das leis estaduais. Em torno dele reuniram-se milhares de 

pessoas, que atacavam fazendas e vilas, trazendo a 

intranqüilidade para a população do interior baiano... Desanimado 

com os repetidos insucessos, o governador do Estado da  Bahia 

pediu ajuda ao governo federal, em 1896. Este enviou numerosa 

tropa chefiada pelo Coronel Moreira César. Esperava-os terrível 

emboscada: as tropas federalistas foram completamente 

destroçadas e Moreira César morto... Em março de 1897, voltava 

Prudente de Morais ao governo. Providenciou o envio de novas 

tropas para a Bahia que, finalmente, puseram fim à revolta de 

Antônio Conselheiro. A vila de Canudos foi arrasada, os rebeldes 

vencidos, Antônio Conselheiro morto”.(p.136-37) 

4- O 

brilhantismo da 

FEB (Força 

Expedicionária 

Brasileira) 

“Em 1944, saía do Brasil sob o comando do General 

Mascarenhas de Morais, a Força Expedicionária Brasileira... Nos 

combates de Camaiore, Monte Castelo, Castelnuovo, Montese e 

Fornovo, centenas de soldados brasileiros deram a vida pela 

causa da liberdade. Também a Marinha e a Aeronáutica 

participaram do conflito, contribuindo eficazmente para a vitória 

dos aliados: ao final da guerra, cerca de dois mil soldados 

brasileiros haviam morrido nos campos de batalha “.(p.174) 

5- O desenrolar 

do golpe de 64 

“Logo após o plebiscito, João Goulart tomou uma série de 

medidas que receberam o nome de Reformas de Base. Durante a 

realização delas, assinalaram-se sérias agitações que punham 

em risco a estabilidade econômica e social do país... Acusava-se 

o Presidente de acobertar esquerdistas, a corrupção 
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administrativa e a indisciplina nas Forças Armadas. Com o apoio 

dos Governadores Magalhães Pinto de Minas Gerais, Ademar de 

Barros de São Paulo e Carlos Lacerda da Guanabara, foi 

organizado, em 31 de março, um movimento revolucionário que 

depôs o Presidente João Goulart, obrigando-o a fugir para o 

Uruguai”. (p.186) 

6- O governo 

Médici: 

realizações 

“Durante o governo de Médici, foram iniciadas várias obras 

importantes, dentre elas a construção da Rodovia 

Transamazônica, cuja finalidade é integrar essa vasta região ao 

território brasileiro. Intensificou-se a luta contra o analfabetismo 

através do MOBRAL (movimento Brasileiro de Alfabetização), 

estabeleceu-se a reforma do ensino, criou-se o PIS (Programa de 

Integração Social) e ampliou-se o território marítimo para 200 

milhas. Com relação ao Nordeste, procurou-se solucionar os 

velhos problemas através da criação de indústrias e de obras 

contra as secas.”(p.189) 

 

 

Livro: Guia do Estudante de História da Civilização Brasileira 
Autor: Pedro Brasil Bandecchi 
Ano: 1969 
Editora: Didática Irradiante 
Escolaridade: curso normal 
 

 
CONTEÚDO 

 
CITAÇÕES 

 

1- A expulsão 

heróica dos 

holandeses 

“Em 1624-25, os holandeses, inimigos da Espanha, e dentro de 

um programa de conquista e comércio, tentaram apoderar-se da 

Bahia, sendo valentemente repelidos. No ano de 1630, os batavos 

voltam ao Brasil, desta vez invadindo Pernambuco, com êxito. A 

esquadra holandesa era bastante numerosa e trazia 7.200 

homens. Ofereceram os brasileiros resistência tenaz e heróica, 
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mas os invasores acabaram por dominar a situação”. (p.59). 

2- A vida 

rudimentar dos 

indígenas 

“Viviam os índios em uma era entre a pedra lascada e a polida...a 

cerâmica era a manifestação artística mais desenvolvida...(p.71). 

Comiam os inimigos vencidos na guerra, desde que sua carne 

não viesse a enfraquecer os fortes. O que quer dizer, não comiam 

os covardes, os tímidos” (p.72) 

3- A exaltação 

do elemento 

branco 

“Com a vinda de Cabral ao Brasil, teve início nas terras recém-

descobertas o povoamento branco (p.75). O português resulta da 

miscigenação de diversas raças...  Portugal era um centro de 

cultura reconhecida e seus filhos de espírito aventureiro educados 

em duras lutas, na conquista de territórios e na epopéia dos 

mares. Era, portanto, um povo que vinha de um continente 

civilizado, numa época em que refulgia a cultura no velho e 

glorioso mundo, que foi o centro irradiador de todo o espírito 

moderno”. (p.77) 

4- Justificativa 

para a 

escravização 

africana 

‘O clima tropical não era favorável ao trabalho do europeu. Além 

disso a terra a cultivar era muita e o braço que vinha do 

continente europeu era pouco. Não dando o resultado esperado a 

escravização do índio, só havia um recurso: procurar o braço 

africano (p.79). Taunay diz que “ o português se adaptou sempre 

mal às exigências da lavoura, como trabalhador de campo. A 

escravidão o afastava das culturas’. (p.82) 

5- O elemento 

africano: 

contribuições 

“O africano se encontrava num estágio superior de civilização ao 

dos indígenas brasileiros. Os primeiros que chegaram, já sabiam 

trabalhar com cana-de-açúcar. Conheciam, na sua maioria, 

instrumentos de metal, ferramentas agrícolas etc. A importância 

do escravo africano foi enorme. Ou melhor, foi fundamental 

(p.80)... Pelo visto, o negro foi, na economia brasileira, uma das 

suas colunas básicas. Com ele venceram-se as barreiras postas 

pela falta de braço e pelo clima, onde o homem europeu 

dificilmente venceria a fadiga e o cansaço dos grandes e pesados 

trabalhos sob a luz dos trópicos. Sua influência cultural na 

formação brasileira foi a mais ampla. Suas crenças, seus bailados 
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e danças, sua música, sua culinária deixaram traços indeléveis na 

alma do nosso povo”. (p.82) 

6- A etnia 

brasileira: 

miscigenação 

“Pelas três raças que formam a base da população brasileira e 

pela mestiçagem delas resultante, é de se concluir que não temos 

um tipo étnico uniforme (p.83). Em 1872, note-se que a 

percentagem de brancos sobre as outras raças, vai aumentando e 

isto, é óbvio, devido ao aumento da imigração européia e a 

extinção do tráfico negreiro (p.84). Na composição do povo 

brasileiro, quer pelo número bastante superior, quer pela 

civilização mais adiantada, haveria de prevalecer a cultura 

européia. Esta se acentuaria mais. Bem mais. Entretanto, traços 

bastante sensíveis deixou o negro, de forma a terem real 

destaque. A influência do índio foi bem menor. Não podemos 

dizer que houve o domínio de uma cultura sobre a outra, mas sim 

que houve uma soma de fatores positivos na formação do nosso 

povo”. (p.85) 

7- A 

contribuição 

valiosa dos 

imigrantes. 

“Os alemães, embora tenham surgido, não por culpa sua, alguns 

problemas de integração, notadamente, em Santa Catarina, são 

dos mais úteis ao Brasil. Os japoneses constituem imigrantes que 

têm colaborado bastante para o nosso progresso”. (p.85) 

8- Os 

bandeirantes e 

a expansão das 

fronteiras 

“Da simplicidade do Planalto, fala-nos, com fundamento nos mais 

sólidos documentos, Alcântara Machado no seu livro Vida e Morte 

do Bandeirante... Mas é desse povoado pobre, rude e esquecido 

que partiram as bandeiras que atravessando o Meridiano de 

Tordesilhas, dariam ao Brasil dois terços do seu atual território. 

(p.117)... Esta expedição era composta de elevadíssimo número 

de brancos e muito maior de índios. Bandeira impiedosa que 

apresou quantos índios mansos pôde nas reduções dos 

inacianos. Foi empresa cruel, crudelíssima mesmo, ninguém pode 

negar. Teve, porém, as mais notáveis conseqüências para o 

futuro do Brasil. Não fora a ação de Antônio Raposo Tavares, e a 

fronteira do Brasil seria hoje o Paranapanema”. (p.120) 

9- A “Tal como aconteceu no Rio de Janeiro, o café seria causa de 
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importância do 

cultivo do café 

para São Paulo 

grandes fortunas e, sustentáculo da economia brasileira, deu a 

São Paulo o grande impulso que o transformou no grande Estado 

da Federação, e sua Capital, numa das maiores cidades do 

mundo. A própria indústria nasceu do café. São Paulo, de cidade 

provinciana, se desdobrou em bairros que ostentam na riqueza de 

suas residências a magnificência da rubiácea. E na trilha do 

progresso, consolidou o velho espírito democrático das bandeiras, 

recebendo povos de todas as partes, irmanando-os na comunhão 

do amor, do trabalho, da inteligência e da cultura”. (p.134) 

10- O nativismo 

e o amor à 

terra 

“As belezas do Brasil e sua pujança, haveriam de despertar, em 

seus povoadores, desde o primeiro contato, um natural amor à 

terra, o que, com correr do tempo mais se acentuaria, agora entre 

os naturais, notadamente mamelucos, que traziam nas veias boa 

dose de sangue indígena. O ambiente, a distância que separa o 

Brasil da Europa, as riquezas e a sociedade que toma corpo, tudo 

contribui para que a semente nacionalista evolua até a nossa 

independência política”. (p.139) 

10- O governo 

Vargas 

“Neste último ano, uma revolução chefiada por Getúlio Vargas 

depôs o Presidente Washington Luís, quando este estava no fim 

de seu mandato. Getúlio Vargas assume o supremo posto 

administrativo do país, instalando o Governo Provisório do país, 

instalando o Governo Provisório que durou 4 anos... Durante a 

administração Vargas, com alternativas entre governo legal e 

ditadura, foram promulgados decretos e leis de caráter social, 

passando o país por grandes transformações”. (p.155) 

11- A omissão 

do suicídio de 

Vargas 

“Em 1945 foi eleito presidente da república Eurico Gaspar Dutra, 

que concluiu importantes obras iniciadas na administração Getúlio 

Vargas, como a Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso e a 

Siderúrgica de Volta Redonda. Em 1950, Getúlio Vargas volta ao 

poder, por eleição popular, não terminando, porém, seu 

mandato”.(p.156) 

12- Brasil: uma 

grande nação 

“O Brasil é uma nação de dimensões continentais e embora seja a 

maior em população entre as nações latinas, o seu 
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desenvolvimento social e cultural não se efetuou igualmente pelas 

diversas regiões (p.167). Sendo as regiões brasileiras econômica 

e culturalmente tão diversas, havendo umas desenvolvidas e 

outras subdesenvolvidas, fez com que se classificasse, tirando 

uma média, o Brasil, como país subdesenvolvido. O dia em que o 

Brasil conseguir um certo equilíbrio, nivelando por cima, será, sem 

favor, um dos países situados na área dos chamados 

desenvolvidos... Pela sua tradição e origem, suas relações 

maiores são com as nações ocidentais, o que não excluiu, 

evidentemente as outras. Apesar dos momentos difíceis e das 

crises constantes que tem atravessando, o Brasil possui 

condições de se firmar como uma das grandes nações ... A 

arquitetura brasileira, moderna, ampla, original é uma das mais 

adiantadas e arrojadas da Terra. (p.170). E, desta maneira, com 

nosso espírito universal e humano, poderemos contribuir 

amplamente para o maior progresso da humanidade, dentro de 

um mundo melhor”. (p.172) 

13- Sobre a 

Constituição 

brasileira 

“É evidente que o cidadão tem o direito mas não pode abusar do 

direito, porque cada um responde pelos abusos que cometer... A 

liberdade de um homem encontra limite no direito do outro 

homem. A vida em sociedade assim o exige. E é dessa 

compreensão e desse respeito mútuo que nascem a harmonia e o 

bem-estar social”. (p.176) 

 
 
Livro: História Fundamental do Brasil 
Autores: Maria Efig Lage de Resende e Ana Maria de Moraes 

Ano: 1974 
Editora: Bernardo Álvares S.A 
Escolaridade: 5ª série do 1º grau 
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CONTEÚDO 
 

CITAÇÕES 
1- O 

enaltecimento 

do português 

“De origem européia, formado por uma grande mistura de povos, 

foi o elemento principal da obra de colonização do Brasil, onde 

exerceu a função de dirigente. Três fatores contribuíram para a 

predominância da cultura portuguesa no Brasil – a posição do 

português como colonizador e dominador, a incapacidade do 

indígena de oferecer uma resistência efetiva e a condição de 

escravo do elemento africano. Foi, ainda o português, a base de 

nossa formação étnica, e da sua miscigenação com o negro e o 

índio surgiram o mulato e o mameluco (p.13). Sendo o português 

o elemento dominador e portador de uma cultura mais avançada, 

foi natural que nossos hábitos e costumes fossem profundamente 

marcados por sua influência. Assim, a herança portuguesa foi a 

fundamental, manifestando-se em todos os aspectos da cultura 

brasileira”. (p.157) 

2- A 

miscigenação 

nos engenhos 

“Nessa grande fazenda, onde vivia a família patriarcal, formou-se 

um ambiente propício para as misturas étnicas e culturais entre os 

três elementos formadores de nosso povo – o branco, o negro e o 

índio (p.58). No Brasil, a facilidade do português em misturar-se 

com povos de outras raças e o convívio com o negro nas grandes 

propriedades ou nas atividades mineradoras favoreceram a 

intensa miscigenação” (p.153).  

3- A justificativa 

da 

escravização 

africana 

“Antes do descobrimento do Brasil, os portugueses, já se dirigiam 

às costas africanas à procura de negros para serem vendidos 

como escravos. Com a descoberta do Brasil, Portugal viu-se 

obrigado a colonizar uma terra imensa, sem ter recursos humanos 

e materiais para isso. Os portugueses, além de pouco numerosos, 

não se interessavam em vir para o Brasil como trabalhadores 

braçais. Somente a possibilidade de terras e riquezas foi capaz de 

atrair o português aos trópicos, onde seria o dirigente da 

exploração econômica da terra. A necessidade de mão-de-obra 

para desenvolver a produção açucareira levou o português a 
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trazer escravos africanos, devido à dificuldade de adaptação do 

índio ao trabalho da lavoura. O africano tornou possível a 

exploração econômica de nossa terra “.(p.58) 

4- Uma 

comparação 

com os EUA 

sobre a 

miscigenação 

“Na América Inglesa o negro encontrou maior dificuldade para 

assegurar a sua liberdade e misturar-se com os brancos. Uma 

explicação fundamental é a maior consciência racial do povo 

britânico. Isto decorria, em parte de uma ausência de contato 

anterior com povos de pele mais escura e em parte do fato de os 

negros levados para a América do Norte serem muito atrasados 

em relação ao colonizador branco”. (p.153) 

5- A 

Inconfidência 

Mineira 

“Não se pode afirmar com certeza de quem partiu a idéia de um 

movimento de independência. Possivelmente foi José Álvares 

Maciel quem teve a iniciativa, passando a idéia para seu cunhado 

Francisco de Paula Freire de Andrade e ao Alferes Joaquim José 

da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes, homem simples, mas de 

espírito vivo, entusiasmou-se com a possibilidade de 

independência e passou a propagá-la ardorosamente (p.173)... 

Nos depoimentos, cada um dos envolvidos procurou isentar-se de 

culpa, alegando não existir um movimento de conspiração, mas 

somente simples troca de idéias. Tiradentes, a partir do quarto 

interrogatório, atraiu para si a responsabilidade da conspiração, 

isentando todos os demais presos de qualquer culpa. Tomando a 

si a responsabilidade do movimento, foi considerado chefe e 

condenado à morte, enquanto os demais implicados receberam 

penas de degredo perpétuo ou temporário”. (p.178) 

 

 
Livro: História da Civilização Brasileira 
Autor: Duílio Ramos 

Ano: 1969 
Editora: Saraiva 
Escolaridade: Curso Normal 
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CONTEÚDO 
 

CITAÇÕES 
1- A civilização 

brasileira: um 

país em 

ascensão 

“A civilização brasileira apresenta, no seu espírito e na sua 

simplicidade, um sentido ecumênico. Civilização quer dizer 

progresso. Progresso material e não material... Isso tudo 

conseguimos nos quatro séculos já decorridos de nossa 

existência. Hoje o Brasil é uma nação que se equipara às mais 

adiantadas do mundo tanto nas suas condições materiais como 

nas outras. Agricultura e indústria, ciência e arte, vida social e 

política, são de elevado teor. Como negar progresso a um povo 

que tanto conseguiu em tão pequeno espaço de tempo? (p.01)... 

Por isso o panorama que exibimos é o de uma civilização 

adiantada, com rumos definidos e em pleno desenvolvimento, e 

não uma cultura melancólica em decomposição”. (p.02)  

2- O 

enaltecimento 

do português 

“Devemos, portanto, aos colonizadores lusitanos, ao homem 

português do século XVI, a vitória de nossa civilização. 

Encontramos nele o pensamento que o guiou para o seu triunfo. 

Na sua maioria, os lusos que vieram para o Brasil não saíram das 

massas trabalhadoras, fidalgos foram principalmente os 

donatários das capitanias e os senhores de engenho... Não eram 

espíritos dispersivos, tinham meta segura para o esforço e dele 

não recuavam à toa... E a reflexão levou-os ao humanismo 

cristão, a ver no próximo um outro eu seu, para ajudá-lo a viver e 

viver bem. Eis porque nossa civilização tomou um cunho 

inteiramente diverso de outras civilizações – porque a realizou um 

homem diferente dos outros homens”. (p.03) 

3- Brasil: uma 

civilização 

ecumênica 

“Notaram, cronistas nacionais e estrangeiros que aqui estiveram 

no período colonial, que as portas do Brasil sempre estiveram 

abertas a toda a gente. Homens e idéias de todo o mundo aqui 

viveram lado a lado (p.03)...Acolhemos sempre com benevolência 

os estrangeiros, seus sentimentos e suas idéias. Eis porque 

nossa civilização tem um sentido diverso das outras, um sentido 

ecumênico”. (p.04). 
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4- O povoador 

português 

“As qualidades especiais da raça lusitana e as circunstâncias 

próprias do Brasil de então levaram os portugueses a criar um tipo 

original de povoador. Afloram na obra de inúmeros escritores 

nacionais e estrangeiros estudos e observações relativos aos 

portugueses, tanto em relação à pessoa física do lusitano como 

referentes às suas qualidades não físicas... o tipo português 

normal se caracteriza pelo brio, pela franqueza, lealdade, 

iniciativa individual, patriotismo vibrante, imprevidência, 

inteligência, fatalismo. (p.37)...Para realizar suas aventuras o 

português contou, principalmente, com três qualidades – 

miscibilidade, mobilidade e aclimatabilidade. Conhecida e já 

falada a miscibilidade do português, desse seu gosto de se 

misturar com todos os outros povos... Essa mobilidade do lusitano 

deve-se, em parte, à sua aclimatabilidade. O homem nascido em 

Portugal traz consigo a faculdade de adaptar-se a todos os climas 

(p.39)... No Raízes do Brasil,  Buarque diz que Portugal não está 

entre as nações do tipo trabalhador, mas sim do tipo aventureiro”. 

(p.40). 

5- A 

simplicidade 

dos povos 

indígenas 

“Gente de cultura pobre, incapaz de se acomodar a novas 

técnicas econômicas e ao novo regime social e moral (p.43). No 

terreno das idéias eram dirigidos pelo totemismo e pelo animismo, 

no que tange ao sentimento, eram dirigidos pelo amor à prole e à 

terra, principalmente. Na defesa de sua terra e de sua gente 

foram inimigos duros. Defenderam o que era seu, sua segurança 

e sua liberdade com unhas e dentes (p.47). Uma boa parte dos 

selvagens se submeteu ao invasor, o que não lhes foi menos 

prejudicial. Afastados de seus costumes, não suportando a 

superestrutura da sociedade aqui instituída elos brancos perdiam 

seu interesse pela vida,.. e foram, aos poucos, se apagando da 

face da terra”. (p.48) 

6- Tecendo 

elogios à raça 

negra 

‘À dureza de coração dos senhores respondiam os escravos com 

o trato ameno, à mísera condição servil, com a dedicação ao 

trabalho, cantando suas canções prediletas de suave lirismo. 
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Eram os pretos, como disse Antonil, “as mãos e os pés do 

senhor”, mas dessa situação raramente abusaram (p.51). De uma 

bondade por vezes maior que a das brancas, uma ternura como 

não conheceram igual os europeus, a mãe preta embalou, 

amamentou e criou o menino branco (p.52). Sem o saber, talvez, 

os pretos praticavam a regra de ouro do cristianismo – amai-vos 

uns aos outros. Procuravam não desagradar, mas sim favorecer 

ao próximo na medida de suas forças... Trouxeram vigor físico e 

mental. Além disso vieram da África donas de casa, e artífices em 

ferro, negros entendidos em criação de gados e da indústria 

pastoril, técnicos para minas, comerciantes de panos e de sabão, 

mestres, sacerdotes e tiradores de reza maometanos. Sobretudo 

gente bem nutrida, forte. (p.53). Para cá, como se sabe, vieram 

povos africanos de várias culturas, todas boas. Principalmente 

foram duas – a sudanesa e a banto (p.55). O negro deve ser 

julgado pelos trabalhos que aqui realizou na lavoura, na indústria, 

no comércio, nas repartições públicas, no Exército, em defesa de 

nossa Bandeira’. (p.57)  

7- Sobre a 

mestiçagem 

“No Brasil há vários tipos físicos, que parecem tender para um 

único, que será o mestiço nacional. Não há também um único tipo 

cultural, e embora se deseje que uma única seja a direção geral 

dos espíritos (p.58)... A conclusão é esta: continua intensa a 

mistura das raças e a nossa gente vai branqueando (p.59). As 

exigências do tempo, a intuição e a habilidade dos lusos 

conquistadores obtiveram para a etnia brasileira os melhores 

elementos, físicos e espirituais dos negros e dos índios. Durante 

muito tempo predominou a opinião segundo a qual o mestiço era 

um degenerado. Mas uma rigorosa análise científica chegou a 

conclusão diversa. Não há povo livre da mistura com outros 

povos. No entanto o contrário é o que se observa – os mestiços 

não diferem dos puros, e até os há superiores aos puros. Os 

mestiços são bons exemplares humanos. A menos que procedam 

de genitores doentes...”. (p.63) 
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8- As virtudes 

da nação 

brasileira 

“Raça e clima não foram embaraço aos homens do Brasil na 

criação de uma civilização que hoje assombra o mundo. Apesar 

de tudo, vencemos. Hoje quem examina nossa vida encontra aqui 

os quatro elementos que, na lição de Tristão de Ataíde, dão a 

prova de um povo que completou sua maioridade dentro de uma 

alta civilização: virtude, justiça, paz e prosperidade. Das virtudes 

que engrandecem o homem duas são salientes no Brasil – a fé e 

a caridade. Com relação a fé somos hoje o maior contingente 

católico do mundo. (p.73). A justiça sempre foi para nós a medida 

de todas as relações entre homens e povos. Amamos a paz. 

Nunca fizemos guerras de conquista, e nas em que entramos foi 

em defesa de nossa dignidade... Hoje domina aqui a moral cristã. 

(p.74). Os brasileiros, amamos nossa pátria como os ingleses, 

argentinos, hindus amam a sua. Vivemos coesos. Nada nos tem 

separado nos momentos de necessidade nacional... Nós não 

sofremos de miosite, não temos enferma a consciência, pelo 

contrário, a temos viva e lúcida. Também não sofremos de tabes, 

andamos com passo firme”. (p.75) 

9- O triunfo das 

Bandeiras 

“O que se sabe com certeza é que durante o século XVIII grande 

número de paulistas foi ao sertão em busca de riqueza mineral 

confiantes nas promessas recebidas e levados pelo espírito de 

aventura que nunca nos abandonou. Minas Gerais, Goiás e Mato 

Grosso foram teatros das façanhas dos paulistas... Triunfaram os 

paulistas descobrindo minas e mais minas de áureo metal. Era a  

grande  epopéia do ouro”. (p.125) 

10- O nativismo “Ao amor natural da pessoa pela terra natal juntam-se, no Brasil, 

mais dois sentimentos: o que desperta o encanto da paisagem e o 

horror das injustiças que a metrópole infligia aos colonos... Não só  

poetas exaltaram as belezas de nossa natureza, mas também 

historiadores e cronistas não se cansaram de gabá-las”. (p.133) 

11- Definição 

de governo 

“O fim da sociedade é o bem comum. Desse bem o governo deve 

cuidar. Governar é dirigir e prever. O governo deve mostrar à 

sociedade qual o caminho que mais lhe convém para atingir o 
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bem comum... E contra os males que podem atacar o grupo social 

tomará o governo, com antecedência, todas as precauções 

cabíveis. E isso a fim de que, seguindo o caminho apontado, não 

venha a se desviar da rota que seu destino lhe traçou (p.152). 

Esse o motivo pelo qual o governo é baseado em princípios, isto 

é, em normas objetivas que condensam o bem do povo a que 

serve”. (p.153) 

12- Brasil: uma 

nação sem 

“classes” 

“O povo brasileiro sempre foi uma sociedade sem classes... Para 

o Brasil vieram os aventureiros, os excedentes das corporações, 

os filhos de famílias numerosas, os cristãos novos, enfim toda a 

massa de deslocados que cresciam à margem da sociedade 

européia (p.163). Chegando aqui, onde não havia o que lhes 

tolhesse, haviam de formar uma sociedade individualista, sem 

restrições, sem classes, para o amplo exercício da vida. A esse 

fato por si tão significativo juntou-se mais este outro – a 

democracia racial portuguesa, a ausência, no lusitano, de 

qualquer separação entre as raças. A cor, que em outros pontos 

da terra é fator de diferenciação social, aqui não existia. (p.164). 

Tudo conspirou entre nós para que no Brasil não houvesse outras 

distinções entre os homens senão as de ordem econômica. Os 

poucos tipos de aristocracia surgidos na colônia tendiam ao 

desaparecimento no decorrer do Império, nossa economia muito 

instável impediu a formação de uma sociedade baseada em 

estratos definidos e hierarquias rígidas”. (p.166) 

13- Sobre a 

escravidão 

“A solidariedade entre os membros deve ser o traço de união dos 

componentes de uma mesma sociedade... A escravidão dos 

tempos modernos foi um corpo estranho que os europeus 

introduziram na civilização ocidental. Corpo estranho porque 

aberrava de todos os padrões morais e culturais a que o Ocidente 

já se acostumara. O primeiro crime cometido com ela foi a 

devastação que provocou nas populações africanas e ameríndias, 

perseguindo, prendendo, matando, separando os membros de 

uma mesma família(p.169). Extinta a escravidão, a harmonia veio 
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ao seio da sociedade. Cada um marchou firme para o seu destino 

com suas idéias e suas preferências”.(p.172).  

14- Os valiosos 

imigrantes 

“Com os imigrantes vinham não só braços, mas culturas diversas. 

Técnicas, principalmente para a nascente industrialização. Mas 

não foi só no setor econômico que o imigrante nos favoreceu. No 

cultural não foi menor o auxílio que nos prestou. Gente de nível 

elevado trouxe para o Brasil as idéias mais altas do tempo. E as 

espalhou aqui aos quatro ventos. Quem consultar a lista de altos 

vultos do Império e da República encontrará, entre eles, 

descendentes de colonos, pessoas altamente colocadas, inclusive 

na magistratura e no clero. A imigração substituiu com vantagens 

a escravidão. (p.173). Os imigrantes destinavam-se 

especialmente à lavoura, mas, como eram portadores de 

mentalidade adiantada, logo se encaminharam para os centros 

urbanos, onde prosperaram”. (p.191) 

15- A 

proclamação 

da República e 

o valor do 

Exército 

“Foi então que surgiu no cenário político uma nova força: o 

Exército. Era pois, uma nova força sem função política definida e 

que, por isso mesmo, podia pender para um ou para outro lado, e 

determinar o desequilíbrio da balança.(p.179). Não tratando o 

Exército como devia, não cuidando dos seus problemas que o 

afligiam, o governo imperial não teve a seu lado essa força nova, 

consciente de seu valor. Consequentemente ela passou para a 

oposição e em uma parada militar deu fim à monarquia, 

proclamou a República”. (p.180) 

16- Brasil 

contemporâneo 

“O Brasil contemporâneo é o produto de mais de quatro séculos 

de evolução. De Cabral a Juscelino a transformação foi completa, 

caminhamos da barbárie à civilização (p.192). Ciência, religião e 

arte, cultiva-as o povo brasileiro durante toda a sua vida para bem 

compreender sua posição no mundo e a mensagem que o mundo 

lhe manda através dos tempos. (p.195). Mas o tempo se incumbiu 

de demonstrar que o Brasil tem duas faces – uma, a antiga, já 

vista, e outra que se foi formando com o andar dos anos. A vida 

nacional foi-se firmando e, com ela, a vida espiritual... O clima não 
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tem sido elemento perturbador do pensamento e da ação. A 

mestiçagem não invalida o poder criador... Por isso  uma face 

nova surgiu nos tempos atuais a chamar a atenção de todos para 

o Brasil moderno. Um homem novo vive nele, nas ciências, nas 

letras, e nas artes, dando ao mundo uma seara de altos valores 

espirituais e ativos.(p.205)...Duas coisas porém, nos favorecem: 

temos grande área vital e imensa confiança no valor de nosso 

trabalho. E com essas duas armas havemos de vencer os 

obstáculos que nos surgirem na rota. Ideologicamente estamos 

filiados no bloco Ocidental, ao qual pertencemos por tradição e 

sentimento. E nele havemos de permanecer para sempre. 

(p.213)... Parece, porém, que iremos realizar em etapas um 

desenvolvimento geral com o fito de dar ao país o equilíbrio entre 

a sua população e a sua produção...O presidente Juscelino 

desenvolveu, ao que parece, a primeira etapa do plano. (p.217). 

Está pois, o Brasil, integrado na comunhão universal, ajudando e 

sendo ajudado. E espera assim continuar contribuindo para a 

prosperidade da raça humana sobre o planeta”. (p.218) 
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        2ª PARTE 
 
        Até o presente momento manifestamos nossas preocupações frente ao ensino 

da disciplina de História no contexto educacional dos anos 60, e especificamente, 

frente aos livros didáticos à ela referentes. Assim, efetivamos a análise dos livros 

que tratam do estudo de aspectos doutrinários e de conceitos básicos que 

fundamentam a Doutrina da Segurança Nacional, na intenção de apontar aspectos 

que contribuam para a compreensão da concepção global da doutrina veiculada por 

este material didático, a qual configurou-se como a base de sustentação ideológica 

do Regime Militar Pós-64. 

 

1.1. A visão sobre a mestiçagem. 
 

        Dos livros analisados, quatro deles abordaram a temática  da mestiçagem. 

Nessas obras, os autores apontaram a inexistência de uniformidade étnica na 

nação. Segundo a análise, este fato atribuiu-se sobretudo à intensa mestiçagem, a 

qual teria produzido, durante o transcorrer do tempo, “homens notáveis” (Silva, 

p.53), praticamente “bons exemplares humanos” (Ramos, p.63). No entanto, 

inúmeros intelectuais brasileiros no início do século, entre eles, Afrânio Peixoto, 

Azevedo Amaral, Oliveira Viana, já haviam tecido críticas acirradas à mestiçagem, 

sendo atribuída a ela considerável responsabilidade pelo atraso econômico  do país.  

 
 Afrânio Peixoto, na linha discursiva em foco, deu a seguinte resposta, que é 
digna de reparo: “Trezentos anos, talvez, levaremos para mudar de alma e 
alvejar a pele, e se não-brancos, ao menos disfarçados, perdermos o caráter 
mestiço”. A lentidão do processo fazia-o temer a imigração negra maciça: “É 
neste momento que a América pretende desembaraçar-se do seu núcleo de 15 
milhões de negros no Brasil. Quantos séculos serão precisos para depurar-se 
todo esse mascavo humano?” ( Skidmore, 1989, p.215). 

 
       

        Todavia, essas discussões em torno da miscigenação prolongavam-se, 

englobando outros pensadores. Surgiram assim, novas abordagens da problemática 

racial, relacionadas com contexto histórico e políticovigorante. Assim, durante o 

período estadonovista, no contexto de uma política de integração étnica, a questão 

da mestiçagem foi abordada de maneira anti-discriminatória:  “... a questão racial é 
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tratada a partir de uma perspectiva que valorizava a miscigenação racial. Isso era 

necessário para dar coerência ao estado corporativo que se pretendia construir”. 

(Santos, p.186).   Desta maneira, a partir da suposição de calorosas relações 

afetivas, estabelecidas entre as três raças formadoras do país, o branco, o negro e o 

índio, arquitetava-se a construção idílica da unidade nacional, com vistas a legitimar  

o Estado Ditatorial vigente. 

 

        O pensamento de Gilberto Freire, por sua vez, trouxe um novo “tom” à essa 

infindável problematização, sobretudo ao explicar a nossa história de maneira 

verdadeiramente otimista, tecendo elogios ao nosso caldeamento. Freire afirmava 

que a mistura racial configurava-se como “uma vantagem imensa” (Skidmore, 

p.210), sendo que “...os brasileiros podiam orgulhar-se da sua civilização tropical, 

original e etnicamente mestiça” (Skidmore, p.211). O autor em “Casa Grande e 

Senzala”, expôs a organização social existente nos engenhos durante o período 

colonial, relativamente harmônica, essa organização tendia  à mestiçagem, a qual 

intensificava-se sobremaneira graças à miscibilidade do povo português, à 

convivência próxima das etnias nas fazendas, ao misticismo dos negros, etc, 

contribuindo sensivelmente para a formação do povo brasileiro. 

 
Uma das teses de Gilberto Freire, e a que tem permanecido fiel em suas várias 
obras, é a adaptação adequada de nossa cultura aos trópicos. Essa tese se 
completa com a idéia de que no Brasil se desenvolveram condições favoráveis 
à miscigenação, nas quais os vários grupos puderam exprimir-se . Mais ainda, 
o Brasil representaria um país com poucas barreiras à ascensão de indivíduos 
pertencentes a classes ou grupos inferiores. È certo que essas teses foram 
sempre apresentadas com limitações. (Leite, 2002, p.369) 

 

        Nos livros didáticos, a importância da miscigenação é reconhecida:  a mesma 

teria contribuído sensivelmente na composição étnica da nação. Contudo,  D. 

Ramos e J. Silva, salientaram que,  devido à ativa fusão racial, a população 

brasileira estaria se branqueando progressivamente, pois “...continua intensa a 

mistura das raças e a nossa gente vai branqueando” (Ramos, p.59).  “...Cresce 

assim, cada vez mais, nos grupos mestiços, a porcentagem de sangue branco” 

(Silva, p.53). 

        
 ... por volta da década de 1950 a idéia do branqueamento deixara de ser um 
objetivo respeitável a ser proclamado pelas elites culturais brasileiras. Contudo, 
independentemente do quanto perdera sua legitimidade como objetivo nacional 
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publicamente proclamado, o ideal de branqueamento não apenas manteve 
ampla aceitação popular como continuou também a condicionar o 
comportamento dos não-brancos, através dos esforços de branqueamento 
social e biológico. (Hansenbalg, 1979, p.239) 

 

        Segundo Hansebalg, o ideal do branqueamento constitui uma concepção 

ideológica da elite do país, a qual, numa perspectiva racista,  intencionava superar 

por essa via o subdesenvolvimento nacional. Todavia, a década de 50 proporcionou 

a superação desta convicção, sobretudo graças às contribuições das pesquisas 

genéticas, que evidenciaram a equiparidade racial. No entanto, a consequência 

deste debate para as classes subalternas foi crucial: o ideal de branqueamento 

ainda paira na sociedade brasileira, camuflado, oculto, e o próprio negro ainda não 

se valoriza,  buscando ascender socialmente mediante a elevação do nível 

financeiro, reforçando a idéia que o “dinheiro branqueia” (p.239). 

 

1.2. A formação do povo brasileiro: o branco, o negro e o índio. 
 
        O enaltecimento do elemento branco na nossa formação étnica está  

amplamente presente nos livros escolares. Os degredados aqui deixados por Cabral 

são descritos como “réus de pequenos delitos” (Silva, p.66), e muitos dos que aqui 

vieram haviam cometido “faltas sem grande importância” (Hermida, p.51). Ao 

português os autores atribuíram inúmeras qualidades ao seu nobre caráter : “espírito 

aventureiro, educados na epopéia dos mares” (Bandecchi, P.77), “brio, franqueza, 

lealdade, patriotismo vibrante, imprevidência, inteligência, fatalismo, miscibilidade, 

mobilidade e aclimatibilidade” (Ramos, p.39), “foi o elemento principal da obra de 

colonização do Brasil, onde exerceu a função de dirigente, dominador e portador de 

uma cultura mais avançada” (Resende e Moraes, p.157).  
 

        Nesses textos é enfatizada a luta do branco para desbravar o imenso território, 

apresando índios, procurando ouro, explorando os recursos naturais, empreendendo 

assim, a obra da colonização nas terras americanas, reforçando concomitantemente 

a noção de que “o branco civiliza” (Santos, p.229), por ser justamente portador de 

uma cultura concebida como superior, afastando supostamente o Brasil da barbárie. 

Aqui encontra-se presente uma concepção extremamente racista, pois  três raças 

são admitidas na composição étnica do povo brasileiro, porém somente a uma delas 

é atribuído o caráter civilizatório, ou seja, a capacidade de definir os rumos do país, 
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ditando normas e valores, disseminando sua cultura, inserindo desta maneira, os 

elementos indígena e negro na civilidade. Nos livros, um apreço inestimável foi 

direcionado ao português, este, embora tivesse se deparado com inúmeras 

dificuldades no começo da colonização, teria conseguido superá-las, comandando 

assim o povoamento, regido pelos padrões culturais do europeu, considerados 

unanimemente superiores. Na década de 20, esta concepção também se mostra 

presente,  principalmente no pensamento de Oliveira Viana.  

 
 Viana, a exemplo de Torres, constrói toda uma interpretação da colonização 
onde avulta a figura do grande aristocrata rural como civilizador das terras e 
dos que eram considerados pelo autor como inferiores, os negros, os índios, os 
mestiços. ( Santos, 1995, p. 115). 
 
Não existe unidade racial entre os índios, nem entre os negros, ao contrário, 
nessas duas raças é possível distinguir vários tipos. O que não há dúvida é são 
inferiores aos brancos. O conceito de inferioridade ou superioridade, para 
Oliveira Viana, pode ser resumido da seguinte forma: raça superior é aquela 
capaz de gerar tipos superiores. Isso é importante porque esses homens são 
os únicos elementos que marcam uma sociedade, são eles que dirigem as 
massas, eles que, modelando a consciência dos indivíduos sem personalidade, 
são a maioria, modelam a alma e a fisionomia dos grupos a que pertencem. De 
forma que quando duas raças raças desiguais são colocadas em contato, as 
menos fecundas são absorvidas ou dominadas: uma gera os senhores e a 
outra os servidores. (Leite, 2002, p. 303) 
 
 

        Segundo Nelson Viana, esse discurso também esteve presente nas décadas de 

20 e 30. 

 
Devido a enorme diversidade étnica do povo brasileiro, uma proposta de raça 
pura, nos termos do racismo europeu jamais se consolidou. O  racismo é, 
portanto, metamorfoseado mas mantido, já que a raça e a cultura européia são 
vistas como as responsáveis pelo progresso, na medida em que civilizam os 
povos africanos e indígenas. (Santos, 1995, p. 187). 

 
 
        Ao negro, nos textos didáticos, foram reservadas meramente alusões 

referentes ao seu caráter extremamente servil;  sendo portador de cultura superior 

ao do íncola, teria contribuído sensivelmente na nossa formação étnica. A história do 

africano, nos livros,  praticamente se restringe apenas ao período colonial, mais 

especificamente até a abolição, sendo que a ênfase ficou concentrada no trabalho 

escravo, o qual configurou-se como o sustentáculo da economia agrária-

exportadora. É nesse universo temporal que a figura do negro foi abordada, sendo 

elucidada as suas qualidades servis, a sua influência cultural e a sua predisposição 

ao labor. “O africano se encontrava num estágio superior de civilização ao dos 
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indígenas” (Bandecchi, p.80);  “com a dedicação ao trabalho, cantando suas 

canções prediletas de suave lirismo” (Ramos, p.51), dedicavam-se ao cultivo, 

“muitos já conheciam o uso dos metais” (Silva, p.67), sendo que “o negro escravo 

exerceu grande influência nos costumes do povo brasileiro” (Hermida, p.70). 

Segundo Ana Lúcia G. de Faria, o escravo só foi contemplado nas páginas dos 

textos devido a um único fator: o seu trabalho, condizente com os princípios do 

Capitalismo. Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande & Senzala, teceu 

incansavelmente, comentários referentes ao valor intrínseco do africano. 

 
 Ao pintar seu minucioso retrato desse ethos intensamente patriarcal, Gilberto 
Freire tratou das inumeráveis maneiras pelas quais tanto o negro quanto o 
mulato influenciaram profundamente o estilo de vida da classe dos fazendeiros, 
em matéria de comida, indumentária e sexo. (Skidmore, 1989, p.210) 
 
 
Quanto à caracterização psicológica, Gilberto Freire supõe que, pela ama-de-
leite, o brasileiro teria recebido “a revelação de uma bondade porventura maior 
que a dos brancos” , teria recebido também a revelação de uma ternura não 
igualada pelos europeus, um misticismo que enriqueceu a vida afetiva do 
brasileiro. Finalmente, a outra influência psicológica do negro teria sido a sua 
alegria, capaz de quebrar a tristeza e a melancolia de portugueses e índios. 
(Leite, 2002, p.367) 

 

        Gilberto aludia, em seus escritos, a um passado feliz da sociedade brasileira,  

onde as três raças conviviam, caldeando-se e influenciando-se mutuamente. O 

engenho era a célula orgânica do país, na qual as relações afetivas se desenvolviam 

intensamente, aproximando o dono de terras dos seus subalternos. Freire chega a 

mencionar, inclusive, que o tratamento dispensado pelo fazendeiro aos seus 

escravos não era dos piores, atribuído ao caráter benevolente do proprietário. 

 
De outro lado, embora tenha uma documentação muito grande a respeito do 
sofrimento dos escravos, continua a afirmar que, de modo geral, suas 
condições de vida não eram más, a propósito, convém lembrar que a tese de 
mestrado de Gilberto Freire já era uma tentativa de provar que o escravo 
brasileiro, na metade do século XIX, tinha nível de vida melhor que o do 
operário europeu da mesma época. (Leite, 2002, p. 367).  

 

        Nos textos de J.Silva e de B. Hermida, a benevolência do fazendeiro também é 

afirmada, pois a “índole benévola da maioria dos senhores inspirados pela religião 

procurava diminuir as durezas do cativeiro” (Silva, p. 98), inclusive chegando a 

“apadrinhar os fugitivos” (Silva, p.100). No “Brasil os escravos eram em geral bem 

tratados” (Borges, p.70).  Segundo T.Skidmore,  pesquisas desenvolvidas pelo 
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sociólogo Florestan Fernandes nos anos 60 demonstraram uma parcela de 

inverdade neste ideário, de que “ ...as relações raciais mais humanas do Brasil 

proviessem de um sistema escravista mais humano” (p.237), desconstruindo desta 

maneira “o mito do senhor benévolo” P.237). 

 

        O negro é tratado nos livros didáticos somente pelo ângulo do trabalho: ele 

seria munido de um maior vigor físico, conhecedor de técnicas mais avançadas,  

incluindo o manejo dos metais, dotado de uma cultura mais elevada comparada à do 

aborígine e dedicado ao labor. Além disso, nunca teria se manifestado contrário ao 

sistema escravagista, permanecendo submetido aos ditames do dirigente: “...sob a 

direção do branco, eles realizaram todo o trabalho material e os esforços precisos 

para criar e construir o Brasil (Silva, p.67). Os textos abordam sobretudo a 

inestimável contribuição da raça negra ao cultivo agrícola durante a época colonial, 

tendo o negro se tornado em elemento imprescindível aos donos de engenho. Os 

livros apresentaram justificativas para à escravização do africano, salientando que o 

português “se adaptou sempre mal às exigências da lavoura” (Bandecchi, p.82), pois 

o clima excessivamente quente da terra brasileira era desfavorável ao trabalho do 

europeu. Todavia, a possibilidade de riqueza fácil era a força motriz que realmente 

impulsionava a vinda do português aos trópicos, não se dedicando 

consequentemente à labuta. Em seguida, o texto retrata a extrema necessidade de 

mão-de-obra para cultivar tamanho espaço territorial, sendo necessária para tanto, a 

vinda do “braço africano” (Bandecchi, p.79) ao Brasil. As obras em questão também 

sustentam que a escravidão negra também teria ocorrido por causa da “dificuldade 

de adaptação do índio ao trabalho da lavoura” (Resende e Moraes, p.58). 

 

        Nesses textos, o índio é caracterizado como um grupo social não propenso à 

dura faina, uma vez que “nas tribos os trabalhos mais pesados eram feitos pelas 

mulheres” (Hermida, p.66). Acostumados à vida livre,  “não se adaptavam à lavoura 

e pouco produziam” (Esaú e Pinto, p. 98). Segundo Ana Lúcia G. de Faria, no livro 

didático a figura indígena aparece de forma “sui generis” (p.40), na medida em que 

“os índios viviam com um outro modo de produção, onde o trabalho tinha finalidade 

diferente daquela que estava sendo imposta pelo colonizador” (p.41). Desta 

maneira, o índio é retratado como um elemento um tanto quanto inapto ao trabalho 

nas fazendas, com vocação à liberdade, arruinando concomitantemente as reais 
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intenções do português em escravizá-lo. Em nenhum momento é abordada a 

questão dos embates travados pelo aborígine contra o jugo do europeu, delineando-

se desta maneira uma história permeiada de nuances de amistosidade  e de 

cooperação. 

 

        Observando os textos, percebeu-se que o íncola teve negado o seu real valor, 

uma vez que dentro de um sistema mercantil, ele não produzia. Assim, os relatos 

referentes ao povo indígena se restringem ao seu modo de vida que, a despeito de 

extremamente rudimentar, teria influenciado, juntamente com as demais raças, a 

formação étnica do país. “Os indígenas brasileiros viviam na Idade da Pedra Polida” 

(Esaú e Pinto, p.71), sendo “uma das principais ocupações a guerra” (Silva, p.54); 

eram “gente de cultura pobre, incapaz de se acomodar às novas técnicas 

econômicas e ao novo regime social e moral” (Ramos, p.43). Gilberto Freire, 

também abordou a problemática da suposta inadequação do íncola à produção 

agrícola, o que teria dificultado sua própria escravização. 

 
Para ele, o principal obstáculo à escravidão dos índios teria sido não o seu 
espírito de independência, mas o estágio cultural em que se achavam: 
habituados à vida nômade, com rala agricultura, tinham dificuldade para 
adaptação à vida agrícola sedentária. Isso não significa que o índio não 
exercesse influência na formação brasileira. Exerceu-a, em primeiro lugar, por 
intermédio da mulher índia, cuja sexualidade exaltada combinou com a do 
português”. (Leite, 2002, p.366) 

 

        Deste modo, os livros didáticos enfatizaram a composição étnica da nação, 

atribuindo certos atributos a cada raça específica. Enalteceu-se o brio do português, 

pertencente a uma civilização reconhecidamente superior, que o destinava 

inevitavelmente à condução da obra colonizadora em terras brasilienses. Ao negro 

foram reconhecidas qualidades referentes à labuta, como a sua invejável resistência 

física e a sua incansável dedicação ao trabalho. O índio, como efetivamente não 

participou, sob a direção do europeu, da exploração da terra que outrora fora sua 

obteve o desmerecimento nos textos escolares; a ele foram reservados comentários 

fúteis, que salientaram sobretudo o seu modo de vida extremamente singelo, com 

ênfase na guerra e na antropofagia. 

 

1.3. Um breve olhar sobre a figura do Bandeirante. 
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        A figura do Bandeirante foi prestigiada nas páginas dos livros didáticos. “O mais 

célebre bandeirante, porém, foi o intrépido Fernão Dias Pais...sua grande e heróica 

expedição descobrira...o riquíssimo território das Minas Gerais” (Silva, p.127),  sendo 

que “...foram essas riquezas que tornaram o Brasil o gigante que ele é hoje” (Esaú e 

Pinto, p.116), portanto “São Paulo é hoje a maior cidade brasileira e uma das 

maiores do mundo...Aos paulistas, porém, estava destinada a descoberta de 

imensas riquezas...” (p.124). “Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram teatros das 

façanhas dos paulistas...triunfaram os paulistas descobrindo minas e mais minas de 

áureo metal”(Ramos, p.125) 

 

        Esse mesmo discurso aparece no pensamento de Oliveira Viana em plena 

década de 20, quando os bandeirantes foram exaustivamente enaltecidos descritos 

como verdadeiros heróis por suas características peculiares, entre elas a audácia, o 

brio e a coragem, explorando terras longínquas e repletas de perigos, efetuaram a 

imensa proeza de transpor os limites fixados pelo Tratado de Tordesilhas, alargando 

as fronteiras do país. Os paulistas, particularmente,  mereceram destaque nos 

textos, uma vez que teriam contribuído sensivelmente para o sucesso de São Paulo, 

alavancando o seu desenvolvimento.  

 
Nessa construção de uma representação da realidade passada, existe um 
grande espaço destinado aos paulistas, os bandeirantes, que desbravaram os 
sertões e fizeram avançar as fronteiras graças à intrepidez, à fibra e à pureza 
da raça. Como afirmamos acima, não cabe aqui nenhuma análise mais 
profunda do pensamento de Viana. Sua interpretação da história do Brasil, em 
que as aristocracias rurais são encaradas como civilizadoras e os bandeirantes 
como heróis, incorporou-se firmemente no pensamento pedagógico e se 
refletiu nos livros de história e de educação moral. (Santos, 1995, p.115) 

 

        Segundo Dante Moreira Leite, Oliveira Viana acreditava que eram “as 

características psicológicas que levavam as pessoas a um tipo de colonização” 

(p.302),  onde cada grupo racial era regido por um conjunto de caracteres. Para 

Viana, “as qualidades da alta classe são: pureza, simplicidade, fidelidade à palavra, 

probidade, respeitabilidade, independência moral. Mas nada disso ocorre nas 

classes mais baixas”. ( p.197). “É aí que Oliveira Viana lança a hipótese de que o 

bandeirante seria o tipo racial do louro, descrito por Lapouge” (p.302). Contudo, essa 

idéia apregoada por Viana não é condizente com os fatos históricos, uma vez que   

as Bandeiras foram organizadas por homens do planalto paulista,  muitos deles 
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mamelucos. Portanto, a glória dos desbravadores foi compartilhada entre duas 

raças, a branca e a aborígine, as quais caldeavam-se intensamente por todo o 

território.  

 

        O próprio idealizador da doutrina da Segurança Nacional, o general Golbery, 

em sua obra sobre o estudo da Geopolítica, da mesma maneira teceu elogios à 

figura do Bandeirante. Na visão da doutrina, uma nação eminentemente propensa 

ao desenvolvimento seria aquela contemplada com amplos recursos naturais, 

inclusive detentora de um vasto território. O Brasil,  neste quesito, fora enormemente 

beneficiado, devido sobretudo às realizações gloriosas dos destemidos 

Bandeirantes, os quais foram da mesma forma exaltados nos textos escolares nas 

décadas de 60-70. 

 
E procuremos distinguir, nas suas linhas fundamentais, a compartimentação 
natural, potencialmente geopolítica, desse amplo conjunto inteiriço de 
planaltos, planícies, pediplanos, cuestas e escarpas que viria a ser todo nosso 
pelo valor indomável do bandeirante predador e andejo...(Couto e Silva, 1981, 
p. 110). 

 

1.4. O sentimento nacional: as figuras de Tiradentes e de Caxias. 
 

        O sentimento nacional foi apresentado, nos livros didáticos de História, como 

uma qualidade peculiar dos brasileiros, que aflorava desde os primórdios da nossa 

colonização. “As belezas do Brasil e sua pujança, haveriam de despertar, em seus 

povoadores, desde o primeiro contato, um natural amor à terra...” (Bandecchi, 

p.139). “Para a formação do nativismo, que é o sentimento de amor à terra natal, 

houve muitas causas, sendo a principal a luta contra os invasores...combateram os 

três elementos formadores do povo brasileiro: o índio, o negro e o português” 

(Hermida, p.165). 

 

        O apego à terra pátria era portanto  evidenciado na leitura dos textos, sendo 

que o general Golbery, da mesma forma, notificava a existência de um  “... 

sentimento profundo da unidade nacional, o orgulho pela terra e pela gente, um 

espírito nacionalista sem dúvida muito à flor da pele” (p.73). O nacionalismo 

exacerbado, por sua vez, configurava-se como um dos componentes do Poder 

Psicossocial Estatal, pertencente à Doutrina da Segurança Nacional. Todavia, a 
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Doutrina  apregoava praticamente o culto à nação, a qual era responsável pela 

sobrevivência da própria sociedade, ao salvaguardar os objetivos nacionais 

mediante o nível de segurança assegurada pelas Forças Armadas.  

 

        A defesa do sentimento nacional já aparecera, antes no Romantismo, na figura 

ilustre de Gonçalves Dias e de Casimiro de Abreu, assim como no Modernismo , 

onde “essa atitude de alegre aceitação do Brasil e dos brasileiros foi, depois, numa 

das vertentes do modernismo transformada em nacionalismo exaltado, e este, por 

sua vez, seria o ponto de partida do integralismo” (leite, p.345). 

 

        Esse amor à terra, teria percorrido praticamente quase a totalidade da nossa 

História, aparecendo em certos momentos e em outros não, de acordo com o 

conjunto ideológico vigorante. Períodos como o de 37 e o de 64 recorreram a esse 

chamamento em torno do nacionalismo, na intenção primordial de resgatar a 

unidade nacional, intensificando-a. 

 

        Nos textos didáticos, esse nacionalismo mantinha-se presente mediante a 

valorização  dos grandes heróis pátrios,  principalmente nas figuras de Tiradentes e 

de Caxias. Ao alferes foram atribuídas qualidades como o seu nobre caráter 

“impávido, com generoso desprendimento, sacrificando-se pelos 

companheiros...heróico precursor da Independência” (Silva, p.188). “Tiradentes de 

espírito vivo, entusiasmou-se com a possibilidade de independência e passou a 

propagá-la ardorosamente” (Resende e Moraes, p.173). Caxias, paralelamente, foi 

declarado como o “grande pacificador” (Silva, p.243), distinguindo-se como “o 

grande soldado, que garantiu com sua espada a unidade do país” (Hermida, p.237), 

reconhecido por sua extrema coragem, sobretudo ao realizar feitos memoráveis 

durante a Guerra do Paraguai. 

 

        Nelson Viana, ao debruçar-se sobre os livros de História do período 

estadonovista, relata que nessas obras evidenciou-se a veneração dos “grandes 

homens” da nação, entre eles, Tiradentes e Caxias, assim como a valorização de 

momentos históricos como a independência, a Inconfidência Mineira, a proclamação 

da República, entre outros.  
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Tiradentes era tratado como grande herói nacional. Herói essencialmente 
republicano, era destacada sua coragem e seu sacrifício era um exemplo a ser 
seguido...A demonstração do sacrifício de Tiradentes não era gratuita. Sua 
biografia e seu espírito de sacrifício eram mostrados como exemplos para 
todos. Desejava-se, evidentemente, que todos se sacrificassem pela pátria.  
(p.224).  Caxias aparece como grande vulto da pátria. Assume uma dimensão 
mítica, maior herói militar da história do país, foi transformado no verdadeiro 
artífice da unidade nacional no período imperial... Caxias, portanto é um 
verdadeiro demiurgo da nação. Atua como responsável pela unidade do 
país...Além disso, a sua capacidade e coragem na guerra do Paraguai 
confirmaram a posição de destaque no panteão dos heróis da pátria (p.225). 
Tanto no que se refere às lutas regenciais, quanto à atuação na Guerra do 
Paraguai, o elogio a Caxias e a exaltação de suas qualidades tinham uma outra 
finalidade. É o Exército, na figura do Duque, que é exaltado e mitificado. 
(p.226). (Santos, 1995, p.224-26) 

 

        Tiradentes, ao defender ardorosamente a nossa independência, rejeitando a 

dominação portuguesa, assumira uma posição nacionalista, sendo por isso 

resgatado pelas Ideologias dos Regimes Militares de 37 e de 64, como referência 

importante do nacionalismo. O ávido amor pela terra pátria representado na figura 

de Tiradentes, foi descrito incansavelmente nas páginas dos livros didáticos. Esse é 

um ponto de contato entre o conteúdo dos textos escolares e a Doutrina da 

Segurança Nacional. 

 

        Nos textos,  Caxias é ressaltado como o grande pacificador, capaz de restituir a 

paz na terra pátria, ameaçada por algumas rebeliões imperiais, e como agente 

assegurador da unidade nacional. Caxias, através do Exército teria garantido a 

integração do país, contribuindo dessa maneira para o reconhecimento da forças 

armadas.  

 
Caxias era portanto, sinônimo de eficiência, dedicação e competência. Além 
disso, é o patrono do Exército brasileiro e seu nome está ligado à própria 
história dessa instituição e à sua valorização como força política. Seu batismo 
de fogo ocorreu em 1823, quando participou das lutas contra tropas 
portuguesas na Bahia....Por tudo isso Caxias é considerado Soldado Modelo 
do Brasil, atribuindo-se também a ele, a vitória contra os paraguaios. (Miceli, 
1988, p.92). 

 

        Nelson Viana, ao analisar livros de História da época getulista, salienta que,  ao 

exaltarem a figura de Caxias, os livros didáticos destacavam os feitos mirabolantes 

do herói, transformando-o em personagem quase mítico, de cujas virtudes 

dependera a união nacional. 
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Esse tipo de interpretação oculta as verdadeiras motivações das revoltas 
regenciais. Nesse sentido, o discurso é mais eloqüente pelo que omite do que 
por aquilo que expõe. Nada é dito sobre as lutas promovidas pelas classes 
populares contra o domínio dos oligarcas rurais e que expressavam a revolta 
contra uma condição de vida miserável que não se alterara com a 
Independência. As revoltas são apenas adjetivadas como desagregadoras de 
uma unidade efetivamente mantida apenas devido à força militar. (Santos, 
1995, p.226) 

 

        Assim, a figura de Caxias foi amplamente utilizada pelo grupos Militar em 37 e 

em 64, inserindo-se nos textos escolares princípios doutrinários como a legitimidade 

do Exército, supostamente indispensável à sustentação da paz e da ordem. O 

Exército aparecia, assim, como uma das maiores forças políticas nacionais, com 

papel destacado em toda a História Nacional dos últimos cem anos. A própria 

proclamação da República é retratada nas obras didáticas como uma extensão das 

proezas do Exército. “Os portões do quartel tinham sido abertos, fraternizando as 

tropas com Deodoro, que entrava aclamado delirantemente...declarou deposto o 

ministério...triunfara a revolução (Silva, p.291). “Pouco depois, abriram-se os portões 

do quartel para a entrada triunfal de Deodoro, vitorioso o movimento, as tropas 

desfilaram pelas principais ruas da cidade” (Hermida, p.296). 

 

1.5. Os discursos em torno da escravização e da imigração. 
         

        A escravidão foi abordada nos livros didáticos do período como um fato 

execrável, que denegria os princípios da fé cristã e definida como um “corpo 

estranho porque aberrava de todos os padrões morais e culturais a que o Ocidente 

já se acostumara” (Ramos, p.169). Em contrapartida, a abolição foi celebrada como 

um grande acontecimento na vida do país, inspirado por um intenso humanismo, 

sendo que “no Brasil era aliás, desejo antigo com a escravatura...13 de maio de 

1888, a princesa Isabel solenemente o sancionava” (Silva, p.262-67). Os textos não 

articulam a abolição ao contexto econômico daquela época, restringindo-se somente 

a explicações pelo ângulo humanitário.  

 

        Através do enaltecimento da declaração da abolição, intencionava-se reparar 

séculos de crimes, ditos abomináveis, contra toda uma raça. A prática escravagista 

existente no país acabava  tornando-o destoante  do resto da América, inserindo no 

ventre da sociedade brasileira o gérmen da própria desarmonia social. À vista disso, 
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a abolição se fazia necessária para restabelecer a ordem e a paz, e para assegura 

concomitantemente, a integração nacional. Esse discurso presente nas obras 

escolares praticamente ocultava  as razões econômicas de tal ato, sendo portanto,  

condizente com o estereótipo de nação que a Doutrina da Segurança Nacional 

arquitetava construir,  esculpida pela harmonia, pacifismo e pelo bem-estar social. 

 

        Com o término da escravatura, ganhou intensidade a imigração, a qual já havia 

se iniciado no império, permitindo a instauração do regime de colonato. Os 

imigrantes foram descritos como gente de muita competência e de grande utilidade 

para o progresso pátrio. “Gente de nível elevado trouxe para o Brasil as idéias mais 

altas do tempo” , “eram portadores de mentalidade adiantada” (Ramos, p.173 e 191), 

sendo que “os alemães são dos mais úteis ao Brasil” (Bandecchi, p.85). 

 
Os trabalhadores negros foram deslocados por imigrantes não apenas nas 
plantações de café mas também nos centros urbanos que estavam numa fase 
de rápido desenvolvimento econômico e industrialização. Negros e mulatos 
foram assim excluídos dos setores de emprego mais dinâmicos e limitados a 
situações de desemprego ou empregos em serviços não-qualificados. O fato 
crucial, no entanto, é que o deslocamento da força de trabalho não-branca não 
resultou da pressão organizada da classe trabalhadora branca – que 
politicamente não tinha voz dentro da moldura oligárquica da Primeira 
República – mas antes das iniciativas, preconceitos e preferências dos 
plantadores e empresários urbanos. (Hasenbalg, 1979, p.233) 

 
 

Com a abolição do regime de trabalho escravo e a Proclamação da República, 
o poder estatal passa ás mãos da oligarquia cafeeira, que já se achava apoiada 
no colonato de imigrantes europeus. Para essa oligarquia, o índio, o negro e 
mesmo o branco nacional eram colocados em segundo plano. Valorizava-se o 
imigrante. Aproveitou-se a imigração para provocar a redefinição social e 
cultural do trabalho braçal, de modo a transformá-lo em atividade honrosa, livre 
do estigma da escravatura...As modificações das condições de produção – 
ocorreram simultaneamente com a modificação das idéias, princípios ou 
categorias...Esse foi o contexto em que se acentuou a valorização do 
trabalhador branco, imigrante europeu, como agente ou símbolo da redefinição 
social e cultural do trabalho braçal. O arianismo vem por dentro da revolução 
burguesa em marcha, por dentro desse processo fundamental de redefinição 
do trabalho e trabalhador, ou seja, força de trabalho. (Ianni, 1987, p.346). 

 

 

        Dessa maneira, no início do século pairava um certo “arianismo” (Ianni, p.346),  

enfatizando sobremaneira a figura do imigrante, o qual era branco, proveniente de 

um continente culturalmente superior, portanto um povo mais civilizado que poderia 

contribuir sensivelmente para o progresso da nação. Esse ideário encontra-se 

presente tanto nas obras de 37 quanto nas de 64.  
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        Segundo Otávio Ianni, a imigração ocorreu em pleno contexto da revolução 

burguesa, quando a sociedade começava a desenvolver-se sem os entraves do 

regime escravista, ocorrendo paralelamente a valorização das atividades  de 

trabalho. Neste contexto, o imigrante foi amplamente reconhecido, na medida em 

que se moldava perfeitamente à nova conjuntura econômica mundial em detrimento 

da escravização, a qual foi amplamente combatida pela nação inglesa. 

 

        Contudo, os coronéis somente se desfizeram dos seus escravos quando estes 

passaram a simbolizar capital de risco, tornando-se inconvenientes economicamente 

aos proprietários. O trabalho do colono, por sua vez, custava aos  fazendeiros 

apenas o salário, e em casos de doenças, morte ou fuga, os empregadores não 

tinham prejuízo. Aos poucos, principalmente os cafeicultores, começaram a perceber 

que havia mais vantagens no uso do trabalho do imigrante do que no uso do 

escravo, sendo que por volta de 1870, o governo brasileiro atendendo às exigências 

dos barões de café, passou a financiar a vinda de imigrantes europeus ao Brasil. 

 

 

1.6. Estado Novo e Regime Militar de 64: uma resposta ao comunismo. 
 

        A Revolução de 30, nos livros didáticos, foi enaltecida como um marco na 

história do Brasil, uma “das maiores revoluções”, “um grande movimento armado” 

(Silva, p. 310), sendo que no governo Vargas o país teria passado “por grandes 

transformações” (Bandecchi, p.155). Já a Intentona Comunista de 1935 foi abordada 

negativamente, os rebeldes foram caracterizados como um grupo de fanáticos 

iludidos pela teoria marxista, configurando-se como verdadeiros “inimigos da pátria e 

da civilização cristã” (Silva, p.311). A ideologia da Doutrina da Segurança Nacional 

transparecia em muitos escritos do pós-64: defesa da ocidentalização do país e do 

cristianismo e o anticomunismo. 

 
Somente o Ocidente, ancorado nos seus dois grandes centros de poder da 
Europa e da América do Norte, está realmente em condições de se opor ao 
avanço comunista por infiltração ou pela avalancha, nessas regiões populosas 
e de enormes riquezas potenciais, e terá de fazê-lo, a despeito das 
desconfianças que sempre suscitarão quaisquer intervenções suas em virtude 
de um longo passado, não de todo olvidado, de detestáveis práticas 
colonialistas. Terá de fazê-lo, sobretudo, porque nisso estará envolvida, agora, 
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a sua própria sobrevivência, muito mais do que simples interesses materiais ou 
questões de prestígio (Couto e Silva, 1981, p.229). 

   

        Golbery tematizou a “Civilização do Ocidente”, reiterando incansavelmente que 

o Brasil era parte integrante dela, sendo que a mesma baseava-se sobretudo em 

como a “ciência como instrumento de ação, a democracia como fórmula de 

organização e o cristianismo como supremo padrão ético de convivência social” 

(p.226). O comunismo, por sua vez,  era definido como a negação desses princípios. 

A Doutrina apresentava o comunismo como o grande vilão da humanidade, 

configurando-se numa real ameaça aos ditames democráticos que regiam o mundo 

ocidental, inclusive o Brasil, e aos princípios cristãos, os quais envolviam todo o 

relacionamento humano. A Doutrina abordava o Ocidente como sendo o símbolo da 

mais alta civilidade, o contrário da barbárie impregnada no universo comunista.  

 
Dentro dessa ordem de preocupações, são procurados os elementos 
indispensáveis à formulação de um Conceito Estratégico para o Brasil, 
buscando-se visualizar o seu potencial econômico e militar. Destacam-se as 
desigualdades sócio-econômicas e as disparidades entre as regiões Norte e 
Sul do País, sendo ensaiado um método de trabalho que se pretende para 
garantia de eficiência nas relações de interdependência entre departamentos 
governamentais. É salientado o perigo da infiltração comunista, a luta geral que 
se avizinha, e renovado o propósito de manter as vinculações com o bloco 
ocidental. (Gurgel, 1975, p.37) 

 

        Durante a ditadura de Vargas, o Brasil entrou na II Guerra Mundial. A 

participação efetiva do exército brasileiro nos combates, se deu através do envio da 

Força Expedicionária Brasileira (FEB), comandada pelo general Mascarenhas de 

Morais. A FEB conseguiu vencer batalhas importantes como as de Monte Castelo, 

Castelnuovo e Montese. As obras didáticas, descreveram a participação da FEB, 

“vingando a afronta feita à pátria, iam participar ...com arrojo e heroísmo,  foram 

demonstrar ser o brasileiro um soldado tão bom como os melhores do mundo, 

conquistando,,, novos louros para o Brasil “ (Silva, p.314), “contribuindo eficazmente 

para a vitória dos aliados” (Esaú e Pinto).  Evidencia-se, aqui,  uma vibrante 

exaltação das peripécias do Exército Brasileiro nos combates mundiais. 

 

        A  Doutrina da Segurança Nacional, no entanto, enaltecia justamente o poderio 

das Forças Armadas na salvaguarda dos Objetivos nacionais e da sobrevivência da 

nação, perfeitamente similar ao discurso contido nas páginas dos textos didáticos, 

onde o Exército foi incansavelmente exaltado. Todavia, os ex-combatentes da FEB,  
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ao retornarem ao país, estavam decididos a mudar os rumos da política econômica 

da nação, contextualizando-a à nova conjuntura mundial. Apoiados em idéias 

difundidas pelos EUA, criaram a Escola Superior de Guerra (ESG), e com ela a 

Doutrina da Segurança Nacional.  

 
O Poder Militar tem suas raízes na força e obtém seus efeitos pela ameaça ou 
pelo emprego dessa força. As Forças Armadas de algumas nações em 
desenvolvimento vêm desempenhando “ações complementares”, embora não 
se afastem de sua destinação constitucional. Essas atividades são de interesse 
nacional e se fazem sentir na área do desenvolvimento, em apoio às demais 
expressões do Poder. Os trabalhos são realizados nos setores da saúde, 
educação, transporte, comunicações etc. e representam, por outro lado, 
medidas preventivas de Segurança Nacional, no âmbito interno. O caráter 
complementar dado às referidas atividades bem exprime que sua amplitude 
não deve absorver as atividades básicas das Forças Armadas, para que não 
seja afetada sua capacidade combativa, nem desvirtuada sua missão precípua, 
porque desta forma estaria comprometendo a Segurança Nacional. (Gurgel, 
1975, p.132). 

 

        Gurgel expõe claramente a valorização das Forças Armadas pela Doutrina da 

Segurança Nacional. O autor salienta que o campo de atuação dos militares 

defendido por este ideário não contemplava somente atividades defensivas, mas 

sim,  englobava as demais áreas, “caráter complementar”, onde a segurança da 

nação pudesse estar ameaçada. Para a Doutrina, o inimigo inseria-se em todos os 

níveis de ação, sendo necessário portanto, a prontidão exímia das forças do 

Exército, configurando-se dessa maneira  numa verdadeira batalha ideológica, 

travado praticamente em todos os campos, expurgando desse modo supostas 

infiltrações comunistas. 

 
O inimigo age principalmente no plano psicológico, a ação psicológica é a 
principal arma do comunismo internacional. A guerra é travada no plano das 
idéias. A ação do exército atinge portanto, acima de tudo, os campos de 
batalha escolhidos pelo inimigo: os sindicatos, a universidade, os meios de 
comunicação, a Igreja. A repressão e o controle visam acima de tudo esses 
setores. Lutando contra toda idéia crítica, os militares têm a convicção de 
estarem destruindo o comunismo internacional. Assim sendo, compreende-se a 
importância dos serviços de informação. A elite das Forças Armadas dedica-se 
à informação. (Comblin, 1978, p.49) 

 

        As obras didáticas fazem referências ao Golpe de 64, louvando-o e definindo-o 

como uma ação praticamente anticomunista,  em proximidade portanto,  com os 

ditames apregoados pela Doutrina. “ no começo de 64, vinha ocorrendo na vida 

nacional uma infiltração comunista cada vez mais acentuada. O país não podia 
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concordar com essa infiltração contrária às suas tradições cristãs” (Silva, p.319), 

sendo que “o novo governo tomou importante medida...promete realizar as reformas 

mas com as modificações reclamadas pelo interesse nacional” (Hermida, p.326). 

“Durante o governo de Médici, foram iniciadas várias obras importantes..., a 

Transamazônica, ...o Mobral,...a reforma do ensino e ampliou-se o território marítimo 

para 200 milhas” (Esaú e Pinto, p.189). Desta maneira, os livros didáticos 

praticamente incorporaram o ideário preconizado pela Doutrina da Segurança 

Nacional: a suposta ação comunista no território brasileiro teria sido varrida pelo 

Golpe Militar de 64,  retomando o Brasil os rumos do desenvolvimento, assegurado 

pelo restabelecimento da ordem e da Segurança  por intermédio das Forças 

Armadas.  

 

 
...se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam sejam frustrados os 
ideais superiores da Revolução, preservando a ordem, a segurança, a 
tranqüilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e 
social do País, comprometidos por processos subversivos e de guerra 
revolucionária. (Gurgel, p.154). O fato é que a Revolução já se apresentava 
imbuída de um ideário mais amplo do que o presente, em março de 1964. 
Propunha-se renovar profundamente o Brasil, assim como visava a 
desenvolvê-lo aceleradamente, a fim de garantir a segurança nacional e a 
assegurar a todos melhores condições de vida. (p.155). No mundo conturbado 
de hoje, desfrutamos de relativa tranqüilidade, graças, em grande parte, ao 
Movimento de 1964, que propiciou as condições de que carecíamos para 
seguirmos livremente no caminho do desenvolvimento econômico e social 
(p.167).(Gurgel, 1975, p.154-167) 

 
1.7. As virtudes da terra e do caráter do homem brasileiro. 
 

        As obras analisadas exaltam as virtudes do país, enaltecendo suas riquezas 

naturais, sua amplitude territorial, sua tradição cristã, bendizendo sua harmonia 

racial, assim como o pacifismo e a cordialidade do brasileiro,  observando que a 

nação havia sido contemplada com imensuráveis virtudes, as quais conduziriam à 

nação ao almejado progresso, conseguindo posteriormente, reconhecido destaque 

internacional como potência emergente do bloco ocidental. “Não há em nossa terra, 

preconceitos  ou questões raciais...” (Silva, p.53), “o Brasil é uma nação de 

dimensões continentais...com nosso espírito universal e humano, poderemos 

contribuir amplamente para o progresso da humanidade” (Bandecchi, p. 172), 
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“civilização que hoje assombra o mundo...amamos a paz...amamos nossa 

pátria...vivemos coesos. (Ramos, p.73-75).  

 
A ESG, ao transformar a Doutrina num conjunto de proposições que reunia 
uma visão política sobre o despreparo do povo brasileiro, a incapacidade das 
elites e as necessidades reais do país, acabou convertendo-a num projeto 
político para o país...No projeto nacional, contido na Doutrina, estão 
estabelecidos : o grande objetivo do povo brasileiro – transformar o Brasil numa 
potência mundial – as metas intermediárias indispensáveis – acelerar o ritmo 
do desenvolvimento e fortalecer a segurança nacional – os meios e as 
estratégias para alcançar tais metas, e o método de planejamento e ação que 
deve ser adotado para garantir a realização dos objetivos.( Silva, 2001, p.199) 

 
Existem diversas visões da transformação da sociedade brasileira. A visão 
oficial e a da burguesia são triunfais: prevêem que no ano 2000 será uma 
grande potência mundial e terá saído do subdesenvolvimento. (Comblin, 1978, 
p.92). 

 
O Brasil pode caracterizar-se, em função de sua evolução histórica, como um 
país territorialmente satisfeito, mas ainda em período tumultuário de integração 
e desenvolvimento, que se revela – no âmbito interno – por um amplo trabalho 
em busca de organização e – no âmbito externo – por uma tendência à 
projetar-se no cenário internacional. (Gurgel, 1975, p.51). 

 
        Para Gurgel, o Brasil encontrava-se numa posição altamente privilegiada, na 

medida em que dispunha de uma considerável área física, com amplos recursos 

naturais e promissora população, fatores que acabavam contribuindo sensivelmente 

para o destaque futuro da nação no cenário mundial. Esse ideário era parte 

integrante da Doutrina da Segurança Nacional e concomitantemente, conteúdo dos 

livros didáticos. Com relação à exaltação das belezas naturais da terra, Afonso 

Celso o fez incansavelmente já no início do século, quando suas idéias foram 

reunidas na obra “Por que me ufano do meu país”, sendo que para o autor, “embora 

existam países mais prósperos, nenhum é mais digno, mais rico de fundadas 

vantagens, mais invejável” (Leite, p.258).  

 

        Do mesmo modo, Alberto Torres descreveu a exuberância da beleza pátria, 

sendo que “aparentemente, foram, de modo especial, os integralistas e outros 

políticos da direita que valorizaram os trabalhos de Alberto Torres, pois este 

acentuava os valores nacionalistas ” (Leite, p.337). Golbery afirmava que o Brasil, 

portador de uma vastidão territorial, reunia elementos que o impulsionariam a ocupar 

uma posição de destaque no cenário internacional, vindo a ser o “colosso do Sul”. 

(p.134). Observa-se que a idéia da grandiosidade brasileira, da imensidão do espaço 

físico foi difundida nas primeiras décadas do período republicano, sendo resgatada 
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posteriormente pelo regime Estadonovista, reaparecendo como parte integrante da 

Doutrina da Segurança Nacional durante os anos 60. 

 
Á medida que os brasileiros forem compreendendo estar seus deveres cívico-
patrióticos acima de qualquer direito ou vontade individual, fácil será a ação do 
governo e rápida será a nossa ascensão à categoria de grande potência. 
Impossível deixar de perceber ressonâncias do nazismo e do fascismo, quando 
existe atrelado à defesa da disciplinarização um futuro  para o Brasil como 
potência. (Santos, 1995, p.178) 

 

        Para a Doutrina, a exuberância e a fartura da terra eram condicionantes 

fortíssimos que impulsionariam o país ao progresso; assim como os níveis de 

Segurança assegurada pelo Poder Militar, da mesma forma,  conduziriam a nação 

ao seu pleno desenvolvimento. Este ideário aparece nas páginas dos textos 

didáticos, pois “ A civilização brasileira apresenta, no seu espírito e na sua 

simplicidade, um sentido ecumênico. Como negar progresso a um povo que tanto 

conseguiu em tão pequeno espaço de tempo? Por isso o panorama que exibimos é 

o de uma civilização adiantada, com rumos definidos e em pleno desenvolvimento, e 

não uma cultura melancólica em decomposição” (Ramos, p.01 e 02). “Tem sido 

considerável o progresso do Brasil nas últimas décadas... Na imensidade de seu 

território surgiram dezenas de novas cidades e se apresentam dotadas  dos 

principais recursos da civilização”. (Silva, p.338). Ora, dentro do elenco dos objetivos 

Nacionais propostos pela Doutrina da Segurança Nacional, figurava o progresso  

definido como: “conquista, em todos os planos da atividade nacional, de níveis 

compatíveis com os melhores modelos existentes no mundo e realizados graças aos 

recursos materiais e humanos do País” (Comblin, p.51). 

 

        Segundo Amaral Gurgel, o conceito de nação, para a Ideologia da Segurança 

Nacional,  englobava três elementos, sendo eles “ a terra, as instituições e o 

principal deles o elemento humano”. Dentro desta concepção, a Doutrina atribuiu 

dignas virtudes ao caráter do homem e à sociedade brasileira, concedendo ao seu 

povo qualidades relevantes como o pacifismo, a cordialidade, a harmonia racial 

entre outros. 

 
De um modo geral, poderia ser identificado o homem brasileiro como um 
complexo étnico e com uma cultura relativamente homogênea, paradoxalmente 
condicionada por culturas heterogêneas, individualista, sentimental, 
improvisador, cordial, comunicativo, humano e pacifista...Não tem pressa para 
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solucionar seus problemas, mas o faz quando as circunstâncias o exigem, 
ainda que muitas vezes de surpresa e improviso. Prefere sempre acomodar, 
pacificar, mas sabe defender o que é seu, preservar suas conquistas sociais e 
políticas. Homem que bem expressa uma cultura nova, característica de uma 
formação peculiar. (Gurgel, 1995, p.73) 

 

        Essa estratégia psicossocial de enaltecimento do caráter nacional visava incutir 

valores e temas, como o da construção de um novo tempo democrático, baseado na 

integração e na coesão social apregoados pela Doutrina. “Nesse sentido, houve um 

amplo esforço para reforçar certas características da população brasileira,(povo 

pacífico, bom, ordeiro, alegre etc) consideradas inatas” (Vanderli Silva, p.192). Povo 

harmônico, coeso, numa verdadeira democracia racial foram tópicos elencados pela 

Ideologia da Segurança Nacional e encontrados concomitantemente nos escritos 

dos exemplares didáticos. “O povo brasileiro sempre foi uma sociedade sem 

classes..., a cor que em outros pontos da terra é fator de diferenciação social, aqui 

não existia” (Ramos, p.163-64). 

 

        Esse mesmo ideário praticamente estava presente nos anos 30. Segundo 

Nelson Viana, o Estado Novo foi um período marcado acentuadamente pela doutrina 

anticomunista, sendo que neste contexto, a educação tornava-se uma preocupação 

de cunho militarista, de maneira que o ensino de História e de Educação Moral e 

Cívica, foram utilizados amplamente na disseminação dos valores ideológicos do 

período estadonovista. Tentava-se incutir a imagem de uma sociedade racialmente 

harmônica, onde rebeliões e revoltas praticamente permaneciam desvinculados da 

nossa História, a qual era descrita acrescida de atos heróicos e altruístas, sendo que 

nesse sentido “o passado do Brasil deveria ser idealizado, de tal forma que apenas 

os acontecimentos gloriosos fossem ensinados e aprendidos” (Santos, p. 218), 

ocultando, por conseguinte, a luta de classes e a discriminação. 

 
Toda essa ideologia convergia para a identificação do povo com o regime 
estadonovista. Disciplinados, todos –homens, mulheres e crianças – 
marchariam com o cadenciado passo militar rumo a um futuro de progresso, 
estabilidade social e harmonia. País da abundância, do fervor patriótico, da 
igualdade racial, o Brasil era mostrado como pátria-mãe a quem seus filhos 
deveriam obediência e respeito. (Santos, 1995, p.244) 

 

        Segundo Dante Moreira Leite, o Brasil, terra sem preconceitos, foi 

caracterizado pelo romancista Clodomir Viana Moog, em sua obra “Bandeirantes e 

pioneiros”, editada em 1955, onde o autor construiu uma análise comparativa entre o 
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Brasil e a nação norte-americana dos pontos de vista histórico, econômico e 

psicológico. O autor procurava utilizar o caráter nacional para predizer o futuro da 

terra pátria. Segundo Dante Moreira Leite,  as idéias sobre o caráter nacional 

formularam-se principalmente em momentos de crise ou de guerras. Os grandes 

movimentos nacionalistas almejavam a reconstrução do país, sendo amparados, 

sobretudo, por um conjunto ideológico, voltado para revigorar o sentimento pátrio, 

enaltecendo acentuadamente as belezas naturais, a terra e a sua gente, procurando 

em contrapartida “...convencer um povo de suas boas qualidades, ao mesmo tempo 

que demonstram as características indesejáveis do inimigo, real ou potencial” 

(p.431). 

 

        Ao exaltar a nação, postulando a inexistência de discriminação racial em solo 

pátrio, utilizava-se ideologicamente uma estratégia psicossocial no intuito de 

promover maior sentimento de coesão nacional, embora ilusória,  na tentativa de 

preservar o “status quo”. No entanto,Thomas Skidmore adverte em sua obra que “ 

em começo dos anos 60, um novo quadro das relações raciais no Brasil tinha 

emergido” (p.236), sobretudo  após os estudos realizados por Florestan Fernandes, 

referentes às questões raciais no país, sendo que constatou-se que a nação 

brasileira não tinha permanecido imune às discriminações resultantes da cor, 

existindo por conseguinte, desde os momentos iniciais da nossa história, ações e 

atitudes calcadas no preconceito racial.  

 
Já não era possível pretender que o Brasil tinha escapado à discriminação 
racial, embora ela não tivesse sido codificada nunca – era pelo menos desde a 
era colonial...O ataque ao “mito da democracia racial” no Brasil moderno 
acompanhou o ataque paralelo a uma outra opinião igualmente antiga e 
generalizada – a de que as relações raciais mais humanas do Brasil 
proviessem de um sistema escravista mais humano. (Skidmore, 1989, p.237) 

 

        Os livros didáticos por sua vez, referiam-se à pátria como etnicamente 

harmônica, praticamente coesa, estabelecida na mais formosa terra, em 

conformidade portanto,  com os proposições da Doutrina da Segurança Nacional. A 

alusão à harmonia racial no Brasil, apregoada da mesma forma tanto pela ideologia 

do regime Estadonovista como pela Doutrina da Segurança Nacional, foi 

amplamente discutida por pensadores e sociólogos nas décadas de 70-80, sendo 

que a maioria deles evidenciou a inexatidão do mito da democracia racial no país. 
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Para Otávio Ianni, este mito é condizente com a ideologia do branco, na medida em 

que a suposta harmonia mascara a verdadeira realidade, onde se reproduziam 

imensas desigualdades sociais, provenientes,  sobretudo, da própria discriminação 

racial existente na nação, contribuindo dessa forma para a preservação das 

condições sócio-econômicas do país. “A partir de 1964, sob a ditadura militar, as 

linhas principais da problemática racial continuaram a ser aquelas desenvolvidas 

após a Revolução de 1930: democracia racial, racismo disfarçado, indigenismo, raça 

e classe. Mas houve algumas alterações significativas” (p.349). 

 

        Na obra “Discriminação e Desigualdades raciais no Brasil”, Hansebalg observou 

que o mito da democracia racial foi arquitetado sobretudo, pelo elemento branco, o 

qual construiu a imagem de uma nação integrada, coesa, motivo de orgulho 

nacional, ocultando assim as divisões raciais, manipulando ideologicamente a 

massa, no intuito de evitar conflitos armados que desestabilizassem a ordem 

estrutural vigente. Hansebalg afirmou que o mito desfaz qualquer tentativa de 

mobilização das classes racialmente discriminadas, na medida em que concebe 

ideologicamente a nação como etnicamente harmônica, desarmando por 

conseguinte, qualquer possibilidade de desavença social. 

 

1.8. A iconografia e os Estudos Sociais. 
 

        Partindo da análise dos livros didáticos, observou-se que os mesmos valeram-

se da iconografia de maneira variada. O livro de Duílio Ramos (1969) não incluiu 

nenhuma representação gráfica, somente mapas referentes a dados histórico-

geográficos da nação, assim como não contemplou nenhuma série de exercícios ou 

de atividades. O livro de autoria de Pedro Brasil Bandecchi, editado em 1969, da 

mesma forma não incorporou nenhum tipo de questões atreladas ao conteúdo, 

utilizando,  contudo, alguns mapas e raras imagens, as quais praticamente 

exaltavam as grandes personalidades do país.  

 

        Todavia, as obras didáticas escritos por Joaquim Silva (1968) e Borges 

Hermida (1966), serviram-se amplamente de questionários e de ilustrações, que 

foram empregadas sobretudo para reforçar iconograficamente a História brasileira, 

infundindo os rostos dos seus heróis consagrados e dos seus feitos mirabolantes. 
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Com relação ao indígena, enfatizou-se,  sobretudo o seu caráter guerreiro, sendo 

que o íncola foi retratado constantemente empunhando armas, em contraste à figura 

do africano, esboçado como um elemento extremamente servil, “negros 

carregadores de água” (obra de Maria Graham, Diário de uma viagem ao Brasil, 

citado em Joaquim Silva, p.99). Figuras como da nobre capital, do poderio da FEB, 

da riqueza das  indústrias, da glória do 14 BIS, da modernidade do Hospital das 

Clínicas, entre outros, também tornaram-se parte integrante dos exemplares, 

condizentes a um perfil de nação em plena ascensão. A capa do livro de Joaquim 

Silva traz as três etnias estampadas, ocupando a posição central o branco, 

propriamente o desbravador e civilizador, tendo a sua direita o índio portando armas, 

e a sua esquerda o elemento negro remetendo ao labor. Interessante contudo, é a 

imagem da “índia guarani civilizada a caminho da Igreja em trajes domingueiros” 

(conforme desenho de Debret), onde percebeu-se a total aculturação do indígena , 

devido principalmente à interferência da catequização. A vestimenta da íncola nesta 

ilustração é semelhante à do branco, incorporando inclusive sua religião, portando 

um crucifixo em seu pescoço e um rosário em suas mãos. Desta maneira, o grupo 

indígena se afastaria cada vez mais da barbárie, incluindo-se dentro dos padrões 

civilizatórios do europeu. 

 

        Os livros de Elias Esaú e Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto (1972-74), encontram-

se publicados em anos posteriores à homologação da Lei 5692/71, incorporada pela 

Resolução nº8 de 01/12/71 e pelo Parecer nº853/71. Nelas, o objetivo e a estrutura 

educacional aparecem reformulados, adequando-se à nova conjuntura política. A 

característica mais marcante desta Lei era tentar dar à formação educacional um 

cunho profissionalizante. Dentro do espírito dos slogans propostos pelo governo, 

como “Brasil grande”, “ame-o ou deixe-o”, “milagre econômico”, etc, planejava-se 

fazer com que a educação contribuísse, de forma decisiva, para o aumento da 

produção brasileira, num país onde se almejava o rápido desenvolvimento. 

 
A Lei 5692/71, de 11/08/71, fixa o objetivo geral da educação de 1º e 2º graus 
da seguinte forma: 
“Art. 1º - O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 
educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 
como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para 
o exercício consciente da cidadania” (Romanelli, 2006, p.235). 
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        Diante desta legislação, os cursos primário e ginasial fundiram-se, originando o 

curso Fundamental com durabilidade de oito anos, o 1º grau, com vistas à formação 

geral do estudante, seguido pelo 2º grau, o qual era destinado à habilitação 

profissional do jovem discente. O Parecer nº853/71 e a Resolução nº8/71 fixaram 

para os dois graus de ensino o núcleo comum, concentrado basicamente nas áreas 

de estudos; entre elas, a Comunicação e Expressão, as Ciências e os Estudos 

Sociais, sendo  que esta  englobava as disciplinas de História, Geografia e 

Organização Social e Política Brasileira (OSPB). A Resolução nº8/71 fixava para a 

área de Estudos Sociais objetivos de ensino específicos, os quais visavam:  “...ao 

ajustamento crescente do educando ao meio cada vez amplo e complexo, em que 

deve não apenas viver, como conviver, dando-se ênfase ao conhecimento do Brasil 

na perspectiva atual do seu desenvolvimento” (Romanelli, p.244). 

 

                A área de Estudos Sociais contou com uma inovação, mediante a criação 

da disciplina de OSPB, à qual competiria reforçar, sobretudo, o conceito de 

cidadania, ao estudar nas escolas o processo de formação política, social e 

econômica do país, abordando o funcionamento das instituições, desde a família até 

a organização Estatal, incutindo portanto, valores condizentes com a Doutrina da 

Segurança Nacional, formando paralelamente, indivíduos conformistas e dóceis aos 

valores hegemônicos que embasavam a  estrutura social-política vigorante. 

 

        No Periódico “em Aberto”, Elza Nadai salienta que a introdução dos Estudos 

Sociais no Brasil  ocorreu pela primeira vez na década de 20, no bojo do movimento 

de renovação educacional. Neste contexto, os Estudos Sociais foram introduzidos 

no currículo da escola elementar do Distrito Federal na gestão de Anísio Teixeira, à 

frente da Secretaria da Educação e Cultura do Distrito. “A colaboração dos diversos 

indivíduos e etnias na construção da nacionalidade brasileira é a tônica do primeiro 

programa de Estudos Sociais elaborado para o ensino fundamental do Distrito” 

(p.06), Contudo, segundo a autora, durante o Regime Militar, os Estudos Sociais 

convergiram para o preparo da cidadania do alunado, mas nula de direitos, 

conscientizando apenas sobre a valorização da Cultura brasileira e do “processo em 

marcha do desenvolvimento nacional” (p.11). 
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        A Lei 5692/71, por sua vez, afirmava que o campo educacional possuía como 

uma das suas metas o preparo do alunado ao exercício da cidadania, formando 

cidadãos conscientes de seus reais direitos e deveres. Contudo, em pleno regime 

ditatorial, o Estado acentuou mais as obrigações do cidadão para com a nação ( 

prestação do Serviço Militar,  respeito aos bens públicos,  pagamento de taxas e 

impostos, etc.) do que propriamente a prerrogativa contrária. 

 

        Os livros escritos por Elias Esaú e Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto e por Maria 

Efig de Resende e Ana Maria de Moraes, conservaram o conteúdo histórico, 

reduzindo-o, e inseriram inúmeros exercícios, atividades e questões 

complementares com relação às demais obras. Nos exemplares de autoria de Esaú 

e Luiz Gonzaga,  principalmente, constatou-se considerável inserção de imagens em 

praticamente todas as páginas, configurando-se nesse sentido, mais como uma 

função ilustrativa do que propriamente ideológica.  
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 
 
        Nesta pesquisa, as nossas suposições iniciais foram sendo confirmadas ao 

longo da análise dos livros didáticos de História. Primeiramente, tivemos a 

preocupação de abordar a estruturação ideológica da Doutrina da Segurança 

Nacional, elencando seus principais preceitos e proposições. Em seguida, 

examinou-se atentamente o conteúdo das obras e constatou-se a presença 

freqüente,  em todos eles, de elementos da Doutrina da Segurança Nacional, criada 

pela Escola Superior de Guerra (ESG) e adotada posteriormente pelo Governo 

Militar de 64. 

 

        Os textos didáticos apresentaram-se em conformidade com o conjunto 

ideológico da Doutrina, enfatizando prioritariamente o Desenvolvimento e os 

Objetivos Nacionais. Tópicos como o progresso, a paz social, a harmonia, o 

cristianismo, a democracia, a preservação da personalidade cultural brasileira, entre 

outros, pertenciam ao rol dos Objetivos da nação, enumerados pela Doutrina, os 

quais acabaram sendo assimilados pelo Governo Ditatorial pós 64, e inseridos nas 

páginas dos textos escolares entre as décadas de 60-70. 

 

        Para a Doutrina, a integração nacional ocorreria mediante o “crescente espírito 

de solidariedade entre seus membros, sem preconceito de qualquer natureza” 

(Gurgel, p.75). Neste âmbito, dentro do projeto de construção da nação idealizada 

pelo grupo militar, a coesão do povo brasileiro tornava-se uma condição  primordial à 

própria existência da nação, sendo combatida qualquer discriminação racial que 

ameaçasse a almejada harmonia social do país. Neste sentido, a miscigenação foi 

compreendida pela Doutrina como fator condicionante da integração nacional, sendo 

valorizada dessa maneira, a diversidade cultural da terra brasileira, visando-se sua 

harmonização. Uma nação unida, segundo a visão da Doutrina, propiciava, 

concomitantemente, condições de se alçar a novos patamares, objetivando sempre 

o absoluto desenvolvimento e o progresso econômico, alicerçados pelos recursos 

materiais e humanos da pátria.  
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        Os objetivos nacionais tracejados pelos militares, tais como a integração 

nacional, a democracia, a paz social, a integridade territorial e o progresso, 

encontraram-se inseridos nas páginas das obras didáticas, portanto,  as obras 

teriam uma função de “instrumento de inculcação ideológica” (Férrer, p.139) dos 

princípios adotados pelo Governo Militar pós 64, sendo a escola,  neste sentido, um 

espaço de atuação do poder psicossocial do Estado. De que maneira ficaria 

preservada a integridade moral do alunado? Qual teria sido o impacto desse ideário, 

presente nos livros,  junto àquelas gerações de estudantes? Os jovens teriam ficado,  

por sua vez, tolhidos da possibilidade de elaborar sua própria visão de mundo? 

 

        Nos anos 60-70 intencionava-se implementar a reconstrução da nação 

brasileira e para tanto, a elite civil-militar arquitetou um projeto desenvolvimentista, 

assegurado pelo poderio das Forças Armadas. Neste empreendimento foram 

incorporados diversos aspectos da Doutrina da Segurança Nacional, os quais “já 

existiam em linhas gerais no pensamento de um Góis Monteiro” (Santos, p.249), 

entre eles a valorização do Exército na condução da política nacional, a “guerra 

total” instaurada contra o avanço do suposto comunismo internacional, justificando-

se,  dessa maneira, qualquer tipo de violência na salvaguarda do bem-estar social. 

 

        Nesta extensiva reestruturação nacional planejada pelo regime ditatorial, 

propagou-se o delírio patriótico, sendo a terra brasileira e suas belezas naturais 

incansavelmente descritas como um espaço físico geograficamente satisfatório que 

conduziria o país fatalmente ao progresso; assim como sua “brava gente” foi 

relatada como um povo que vivia coeso e unido, sem preconceitos de qualquer 

ordem, o qual frequentemente caldeava-se entre suas três raças, a branca, a negra 

e a indígena, produzindo “bons exemplares humanos” (Ramos, p.63). Essa 

integração falseada era condizente com os Objetivos Nacionais,  elencados pelo 

Grupo Militar  na intenção de demonstrar,  teoricamente a harmonia que reinava na 

sociedade brasileira, sendo portanto um diferencial perante as outras nações, devido 

sobretudo às características peculiares de sua população. 

 

        A área de Estudos Sociais, segundo Elza Nadai, ressaltou acentuadamente a 

integração, “o que no momento significava adaptação ao sistema em vigor, formação 

de homens conformistas e dóceis para com os valores hegemônicos” (p.12), sendo 
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assim os Estudos Sociais “...ocuparam o espaço ideológico por excelência: o de 

justificador da política então realizada” (p.12), colaborando por conseguinte na 

composição de perfis de indivíduos acríticos, adaptados ao sistema vigorante. Nadai 

salientou que o desenvolvimento dos Estudos Sociais nos Estados Unidos nos anos 

30 por exemplo, configurou-se num projeto que emergiu no bojo da política do New 

Deal, executado pelo presidente Franklin D. Roosevelt, sendo observado que da 

mesma maneira que ocorreu no Brasil na década de 70,  a “... ênfase maior recaiu 

sempre na história nacional e nos americanos ilustres que são tomados como 

referência e projetados como modelos a serem seguidos na formação do futuro 

cidadão.”  (p.03). 

 
A implantação dos Estudos Sociais não pode ser analisada de maneira isolada. 
Sua institucionalização como disciplina retirou praticamente do ensino de 1º 
grau os conteúdos sistematizados de História e de Geografia, reduziu 
drasticamente os seus estudos no 2º grau, com a implantação do ensino 
profissionalizante, além de outros desdobramentos que, mais do que qualquer 
aspecto, ajudam a compreender o papel e o significado que desempenharam 
na reforma do ensino da década de 70, merecendo ser lembrados: - a 
implantação da licenciatura curta na formação do professor de Estudos Sociais, 
em geral ministrada pela iniciativa particular, reduzindo e empobrecendo sua 
formação, - a proletarização do professor, ocorrida tanto pela redução salarial a 
níveis ínfimos como pela deterioração das suas condições de trabalho e do 
funcionamento da escola, - a produção em larga escala de obras didáticas de 
baixíssimo nível, os livros consumíveis e descartáveis, que se constituíam no 
elemento visível mais flagrante da deterioração do ensino público em geral. 
(Nadai,1988, p.12 -13) 

 

 

        Na visão de Déa Ribeiro Fenelon, o advento da Lei 5692/71, prevendo a 

adoção dos Estudos Sociais no ensino de 1º grau, praticamente descaracterizou as 

Ciências Humanas, “...acarretada pela sua aglutinação arbitrária em uma única 

disciplina, no 1º grau, fatalmente discursiva e repetitiva, quando não, como já se 

disse, de mera formação ideológica da juventude” (p.16). 

 
Na verdade, a questão que mais nos preocupa, em todo este emaranhado de 
pareceres e de tentativas de descaracterizar as Ciências Humanas em geral e 
a História, a Geografia e a Filosofia em particular, diz respeito à concepção da 
educação e do ensino subjacente a tais perspectivas: a de que o professor, 
seja de 1º ou de 2º grau, deve ser preparado em um curso universitário 
bastante amplo e generalizante, que o transforme em simples vulgarizador do 
conhecimento. (Fenelon, 1986, p.20). 
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        Neste âmbito, como negar o caráter de manipulação do ensino? No entanto, a 

escola, através dos livros didáticos de História e posteriormente mediante a 

implantação da área de Estudos Sociais, acabou transmitindo ao alunado daquelas 

gerações uma interpretação da sociedade e da formação do país.  Qual saber social 

teria sido realmente difundido? Neste contexto, as instituições escolares por meio 

dos livros didáticos e mediante as infindáveis datas comemorativas, acabaram 

exaltando consequentemente, os grandes heróis da pátria, como Tiradentes e 

Caxias, reforçando as comemorações em torno do dia do índio, do dia do soldado, 

do dia da bandeira, da proclamação da república, sob a melodia do Hino Nacional, 

existindo paralelamente, um currículo praticamente oculto, o qual norteava as ações 

educativas em conformidade com a política governamental do Regime Militar. 
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QUADRO COMPARATIVO 
 

 

 

1º Livro : autor:  Joaquim Silva. 

 

2º Livro: autor: Antônio José Borges Hermida. 

 

3º Livro: autores: Elias Esaú e Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto. 

 

4º Livro: autores: Elias Esaú e Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto. 

 

5º Livro: autor: Pedro Brasil Bandecchi. 

 

6º Livro: autores:  Maria Efig Lage de Resende e Ana Maria de Moraes. 

 

7º Livro: autor: Duílio Ramos. 

 

 

 

 

CONTEÚDO 

DOUTRINÁRIO                

   1º 

livro 

   2º 

livro 

   3º 

livro 

   4º 

livro 

   5º 

livro 

     6º 

livro 

   7º 

livro 

1- Abordou sobre a 

mestiçagem 

    X             X      X      X 

2- Justificando a 

escravidão africana 

     X      X       X      X  

3- Descreveu a vida 

rudimentar do íncola. 

     X     X        X       X       X 

4- Enalteceu o 

elemento branco 

     X     X        X      X      X 

5- O caráter servil do 

elemento negro 

     X      X        X        X 
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CONTEÚDO 

DOUTRINÁRIO                

   1º 

livro 

   2º 

livro 

   3º 

livro 

   4º 

livro 

   5º 

livro 

     6º 

livro 

   7º 

livro 

6- A  benevolência do 

senhor de engenho 

    X      X      

 

 

7- O valor dos 

Bandeirantes 

     X      X      X       X       X 

8- Aflora o sentimento 

nacional 

     X      X        X        X 

9- A exaltação da figura 

de Tiradentes 

     X      X      X        X  

10- O enaltecimento da 

figura de Caxias 

     X        X       X        X 

11- Teceu elogios à 

Revolução de 30 

     X      X       X      X   

12- O heroísmo da      

FEB 

     X        X    

13-Revolução de 64: 

contra o comunismo 

     X       X      

14- Revolução de 64: 

realizou benfeitorias 

      X       X    

15-  Brasil atual: paz, 

progresso e ascensão 

     X         X         X 

16- O valor dos 

imigrantes 

         X       X 

17- Abolição: um bem 

humanitário 

     X      X       X        X 

18- A idéia: estamos 

branqueando 

     X           X 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
        As iconografias selecionadas integram quatro obras didáticas analisadas 

neste trabalho. Nestes livros (autores: Joaquim Silva, Borges Hermida, Brasil 

Bandecchi e Lage & Moraes) as imagens reforçam o conjunto ideológico da 

Doutrina da Segurança Nacional ao enaltecer a figura do Bandeirante e do 

valioso Caxias, ao exaltar os heróis pátrios, ao valorizar o progresso nacional, 

ao atribuir características peculiares às  figuras do negro, do índio e do branco 

na formação étnica do país. 

 

        Os anexos desta pesquisa reúnem somente as imagens contidas nas 

páginas das obras didáticas, desprezando seus escritos, notificando que o 

conjunto iconográfico utilizado nas obras adquiriu uma conotação ideológica 

condizente com o ideário do Governo militar de 64.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1- A FIGURA DO ÍNDIO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

        As imagens utilizadas nas obras didáticas mostram o elemento indígena 

desvinculado do trabalho agrícola. Os desenhos esboçam o caráter guerreiro 

do íncola, sendo frequentemente retratado empenhando armas pronto ao 

combate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2- A FIGURA DO NEGRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
        As imagens registram o negro realizando trabalhos diversificados na 

época colonial, valorizando, sobretudo, suas qualidades extremamente servis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3- A NAÇÃO EM ASCENÇÃO 
 
 

 

 

        As figuras retratam o desenvolvimento alcançado pela nação rumo ao 

progresso. Refinarias, grandes centros urbanos, indústrias e a bela capital 

demonstravam que o Brasil estava no “caminho certo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4- OS HERÓIS NACIONAIS 
 
 
 
 

        Na tentativa de resgatar o sentimento nacional defendido pela Doutrina da 

Segurança Nacional, as obras didáticas foram amplamente utilizadas,  

inserindo em suas páginas, propositalmente,  imagens dos “grandes heróis 

pátrios”, como a dos Bandeirantes, a de Tiradentes e a de Caxias (patrono do 

Exército brasileiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5-A ETNIA BRASILEIRA 
 
 

 

 

 

        Na obra didática dos autores Lage & Moraes, os desenhos empregados, 

embora singelos, esboçaram estereótipos  das três etnias: o perfil guerreiro do 

indígena, o caráter servil do negro e o perfil desbravador do elemento branco 

(p.13). A página 17 contém figuras de mestiços. Interessante é verificar que do 

cruzamento do branco com as duas outras raças, a imagem caracterizou o 

mestiço  com traços do europeu, incorporando sua vestimenta e funções, 

portanto civilizando-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Dissertação
	Autor: Andreia Ap. Casanova Lozano
	Os Livros Didáticos de História e a Doutrina de Segurança Nacional
	Epígrafe
	Dedicatória
	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Sumário

	Introdução   -   pág.1
	Capítulo I - O Ideário dos Anos 30 e a Educação   -   pág. 4
	1.1. A situação do exército brasileiro nos anos 20.   -   pág. 4
	1.2. O Projeto Goes Monteiro.   -   pág. 8
	1.3. Década de 20: as discussões em torno do ensino.   pág. 11
	1.4. Década de 30: o ensino e as ideologias.   pág. 19
	1.5. Discussões acerca do caráter nacional brasileiro.   pág. 26

	Capítulo II - "64 e a Doutrina da Segurança Nacional"   -   pág. 33
	1.1 A criação da ESG.   -   pág.33
	1.2 A Doutrina da Segurança Nacional.   -   pág. 36
	1.3 Os conturbados anos 60: a doutrina e o golpe de 64.   -   pág. 39
	1.4 O Desenvolvimento Econômico.   -   pág. 44
	1.5 A nação e o Estado na visão da ESG.   -   pág. 46
	1.6 Interdependência: Objetivos Nacionais e o Poder Nacional.   -   pág. 49
	1.7 O poder psicossocial e a educação.   -   pág. 53
	1.8 A terra e o homem brasileiro, segundo o ideário da ESG.   -   pág. 55

	Capítulo III - Análise dos Livros Didáticos de História Sob a Prisma da Doutrina da Segurança Nacional.   -   pág. 59
	1ª Parte   -   pág. 59
	Tabelas: Conteúdo x Citações

	2ª Parte   -   pág. 89
	1.1. A visão sobre a mestiçagem.   -   pág. 89
	1.2. A formação do povo brasileiro: o branco, o negro e o índio.   -   pág. 91
	1.3. Um breve olhar sobre a figura do Bandeirante.   -   pág. 95
	1.4. O sentimento nacional: as figuras de Tiradentes e de Caxias.   -   pág. 97
	1.5. Os discursos em torno da escravização e da imigração.   -   pág. 100
	1.6. Estado Novo e Regime Militar de 64: uma resposta ao comunismo.   -   pág. 102
	1.7. As virtudes da terra e do caráter do homem brasileiro.   -   pág. 105
	1.8. A iconografia e os Estudos Sociais.   -   pág. 110


	Considerações Finais   -   pág. 114
	Quadro Comparitivo   -   pág. 118
	Bibliografia   -   pág. 120
	Anexos
	1- A Figura do Índio
	2- A Figura do Negro
	3- A Nação em Ascenção
	4- Os Heróis Nacionais
	5- A Etnia Brasileira





