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1. Introdução 
 

Este trabalho investiga as estratégias discursivas que são utilizadas nos livros didáticos 
de história do ensino fundamental propostos pelo Programa Nacional do Livro Didático – 
PNLD 2008, para produzir sentidos identitários de uma cultura pernambucana. Para tanto, 
propomos a aplicação de uma abordagem teórico-metodológica da análise do discurso, no 
sentido de analisar os discursos que remontem a uma identidade cultural pernambucana 
presentes nestes livros didáticos de história, utilizados no ensino fundamental da rede pública 
estadual de Pernambuco.  

Pensar o livro didático como uma poderosa ferramenta pedagógica é, por certo, aclarar 
funções inerentes a este instrumento que por muito foram omitidas e não levadas em conta 
como importante fator para melhor compreender como estes espaços são utilizados 
discursivamente. Neste sentido, os livros didáticos se constituem como importante 
instrumento na política educacional e na aprendizagem, no sentido de construir 
conhecimentos e valores sobre determinados conteúdos. Contudo, os livros didáticos mesmo 
que de forma não evidenciada abrangem interesses políticos, sociais, econômicos e culturais 
(MARTINS; GUIMARÃES, 2002, p,10). Segundo Apple: 

 
Conflitos envolvendo os livros-textos são freqüentemente substituídos para 
problemas mais amplos de relação de poder. [...] Eles, por seu conteúdo e forma, 
significam construções particulares da realidade, modos particulares de selecionar e 
organizar um vasto universo de conhecimento possível. Incorporam [...] uma seleção 
feita por alguém, com sua particular visão sobre o conhecimento legitimo e a 
cultura, uma seleção que no processo de privilegiar o capital cultural de um grupo 
desprivilegia o de outro (APPLE, 1997 p.77).           

 
No Brasil, a publicação de livros didáticos tem seguido um caminho desde o ano de 

1929, onde foi criado o Instituto Nacional do Livro - INL, entretanto o mesmo não saiu do 
projeto, e somente no ano de 1938 através do Decreto-Lei n. 1.006, de 30/12/38, foi criada a 
Comissão Nacional do Livro Didático - CNLD, que ficaria responsável por todo esse 
processo. Com a constituição desta comissão o governo vai implementar uma política de 
controle da produção dos livros didáticos no país, entretanto vale ressaltar que estas estavam 
principalmente pautadas em um interesse político e ideológico (FREITAG et al., 1989). 
Atualmente o ensino de história principalmente no ensino fundamental tem sido pautado por 
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alguns pressupostos, sendo o mais importante o que lida com a constituição da identidade por 
parte do aluno, conforme nos mostra os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

 
O ensino de História possui objetivos específicos, sendo um dos mais relevantes o 
que se relaciona à constituição da noção de identidade. Assim, é primordial que o 
ensino de História estabeleça relações entre identidades individuais, sociais e 
coletivas, entre as quais as que se constituem como nacionais. [...] (BRASIL. 
MEC/SEF, 1997. p 26.) 

 
Conforme apresenta o texto dos PCN, o ensino de história para o ensino fundamental 

deve também ser direcionado para a formulação dessa identidade social, ou seja, essas 
formulações propostas pelos PCN vão por sua vez ser um alvo para a própria escrita do livro 
didático pois estes servem como bases direcionais para seleção anual dos livros didáticos 
realizada pelo PNLD.  

O uso do livro didático como apoio ao ensino nasce com a própria escola conforme 
argumenta (SOARES, 2001), ou seja o uso do livro sempre esteve presente em várias 
sociedades para apoiar as atividades do professor, contudo nos parece que esta ferramenta 
apresenta questões que vão para além de simples questões curriculares como nos explica 
Choppin. 
 

A organização interna dos livros e sua divisão em partes, capítulos, parágrafos, as 
diferenciações tipográficas (fonte, corpo de texto, grifos, tipo de papel, bordas, 
cores, etc.) e suas variações, a distribuição e a disposição espacial dos diversos 
elementos textuais ou icônicos no interior de uma página (ou de uma página dupla) 
ou de um livro só foram objeto, segundo uma perspectiva histórica, de bem poucos 
estudos, apesar dessas configurações serem bastante específicas do livro didático. 
Com efeito, a tipografia e a paginação fazem parte do discurso didático de um livro 
usado em sala de aula tanto quanto o texto ou as ilustrações (CHOPPIN, 2004, 
p.559). 

 
 

Escolhemos trabalhar com livros didáticos de história como nosso corpus de análise 
pois, percebemos que estes instrumentos são poderosas máquinas de produção de 
significados, que funcionam disseminando “verdades”. Entendemos que os elementos trazidos 
por estes livros como, imagens palavras, fotografias, ilustrações constroem e transmitem 
significados. Conforme Hall (1997), esses elementos “são os meios que carregam significados 
porque eles operam como símbolos, os quais afirmam ou representam o significado que nós 
desejamos comunicar” (p.32). Neste sentido, a linguagem vai ser uma prática de significação.  

 
Não as uso como prova, mas como matérias de sentido. Quero apenas 
problematizar o estatuto de verdade de cada uma, levantando seu significado 
canonizado, tentando provocar um deslocamento nessas leituras perpetuadas, 
fazendo-as funcionar em outra estratégia discursiva (ALBUQUERQUE JR, 1999).  

 
Sendo assim utilizamos os livros de história pois entendemos que nestes instrumentos 

estão presentes um conjunto de elementos discursivos sobre a identidade que estão postos 
para de cumprir um papel, o de dar visibilidade e dizibilidade a uma identidade cultural 
pernambucana. Pois entendemos, assim como alguns teóricos da filosofia da linguagem como 
Derrida que: 

 
[...] As palavras são “multimoduladas”. Elas sempre carregam ecos de outros 
significados que elas colocam em movimento, apesar de nossos melhores esforços 
para cerrar o significado. Nossas afirmações são baseadas em proposições e 
premissas das quais nós não temos consciência, [...] Tudo que dizemos tem um 



“antes” e um “depois” – uma “margem” na qual outras pessoas podem escrever. 
(Derrida, 1981. in Hall, 1998: p 41) 

 
Desta forma mesmo que os interesses em trazer a tona os significados e sentidos de 

uma unidade identitária pernambucana, não sejam o alvo da escrita historiográfica do livro 
didático, está irá segundo Derrida sempre, ter um “antes”, ou seja vão carregar sempre um 
conjunto de ecos de outros discursos que estão ou estiveram postos no sentido de acionar 
significados, e também sempre terão uma “margem” onde serão escritos novos significados.   
 
2. Discurso e identidade, construindo caminhos 
  
Segundo nos diz Albuquerque Jr. 
  

O recorte regional Nordeste3, que quase sempre é apresentado nos livros didáticos 
como uma região que existe desde o período colonial, onde primeiro o colonizador 
teria chegado, é uma criação muito recente.[...] Desnaturalizar a região, mostrá-la 
como não existindo na natureza, como não estando desde o princípio já 
estabelecida, é o primeiro passo para se fazer qualquer problematização da maneira  
como esta parte do território brasileiro é vista. (ALBUQUERQUE JR, jun. 2006, p. 
50-59.) 

                  
É partindo desta perspectiva que delineamos nossa proposta de estudo, pois pensar 

Pernambuco assim como pensar os discursos que o tornam um espaço identitário e cultural de 
onde emergem um conjunto de significados e sentidos específicos, é sem dúvida pensar neste 
espaço enquanto um espaço construído, fabricado, forjado nas bordas dessa identidade 
regional nordestina.  

Nos propomos aqui em ver Pernambuco e sua identidade cultural, enquanto uma 
construção historicamente localizada que começa a emergir na primeira década do século XX 
assim como o recorte regional nordeste que o situa.  Contudo abordaremos aqui as estratégias 
discursivas que utilizam a língua escrita e o discurso historiográfico para produzir 
significados culturais específicos de Pernambuco, ressaltando elementos que o destacam dos 
outros estados da região. Marcuschi argumenta que:  
 

A língua sempre foi um imperativo social e cultural. Pela linguagem constituímos 
nossos discursos, nossas identidades, formulamos nossas crenças, construímos 
nossos mundos e, sobretudo, interagimos com nossos semelhantes. Admitir esses 
aspectos é estender o estudo da linguagem para muito além da gramática, a 
fonologia ou o léxico, investindo na sua inserção em outros campos, a exemplo da 
história. (MARCUSCHI, 2004.) 

  
Propomos uma reflexão onde os discursos são parte central de nosso objeto de análise, 

e para tanto entendemos que a linguagem não será um meio neutro de descrever o mundo, de 
refleti-lo, mas sim um importante instrumento de constituição da vida social e por conseguinte 
das identidades. Hall argumenta que a identidade:  
 

É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de 
um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas. [...] A identidade plenamente unificada, completa, 
segura e coerente é uma fantasia. (HALL, 1998: p13)  
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Desta forma entendemos assim como Hall que as identidades estão sendo 

continuamente deslocadas, e são utilizadas, acionadas para produzir significações, que 
possibilitem o desenvolvimento de relações de poder. Relações estas que utilizam-se também 
de discursos como os apresentados nos livros didáticos analisados, no sentido de fabricar um 
sentimento de pertencimento que por sua vez agrupa os sujeitos a uma comunidade imagética 
e cultural específica. Entretanto a idéia de identidade vai ser fabricada ao longo do tempo no 
sujeito usando-se de processos inconscientes, e não de uma estrutura inata, que nasce com o 
próprio sujeito. Evidentemente ela será sempre produto de um processo de uma formação. 
(HALL, 1998: p 38) 

O termo discurso aqui empregado, será tomado como toda forma de fala ou texto. 
Sendo assim trataremos a linguagem como construtora e construtiva, ou seja entendemos que 
nosso contato com o mundo não se dá de maneira direta ou imediata, mas sim através de 
diferentes tipos de textos que vão construir nosso mundo, (GILL, 2002). 
 

Linguagem e práticas lingüísticas oferecem um depósito de sistemas de termos, 
formas de narrativas, metáforas e citações, do qual é possível organizar um relato 
específico (POTTER et al., 1990). 

  
Desta forma buscamos enfatizar a função do discurso, ou seja buscamos entender os 

discursos como prática social, como um corpus constituinte de significados e produtor de 
sentidos. Neste sentido não vai existir discurso simples, desprovido de significação, de 
sentido ou sem importância mas sim para a análise do discurso os textos e falas são 
organizados retoricamente (BILLIG, 1987; 1991). 

Essa forma de abordar os discursos de maneira a dispor um concatenamento retórico 
se apresenta como um meio de organização persuasiva de elementos discursivos. Ainda 
tratando de nosso método de análise dos dados, nos propomos em buscar os silêncios dos 
discursos assim como buscamos examinar as formas de emprego da linguagem escrita, essa 
tarefa busca perceber os contextos sociais, políticos e culturais que os textos são produzidos, 
pois sem estas percepções entendemos que: nós não seremos capazes de ver a versão 
alternativa dos acontecimentos, ou fenômenos que os discursos que estamos analisando 
pretendeu contrariar; não conseguiremos perceber a ausência (as vezes sistemática) de tipos 
particulares de explicações nos textos que estamos estudando; e não conseguiremos 
reconhecer o significado do silêncio (GILL, 1996: p.147). 

Pensar nas formas de análise do “silêncio” que perpassam os textos, imagens, falas, 
assim como na observação do texto em si, é sem dúvida pensar no ofício do analista enquanto 
forjador, arquiteto, construtor de sentidos, que vão ser produzidos em meio a própria tarefa do 
fazer científico, da análise propriamente dita. Nesta perspectiva pensamos que antes de 
analisarmos as condições de produção do discurso identitário pernambucano, presente na 
literatura didático-historiográfica devemos nos perceber enquanto sujeitos historicamente 
localizados em um tempo específico, participante de um entorno singular, que 
inevitavelmente irá contribuir para o delineamento de impressões e significados na pesquisa. 

Assim sendo trataremos aqui os textos analisados como sendo “organizados 
retoricamente” (BILLIG, 1987; 1991 in GILL 1996). Evidentemente que entender os textos 
como retoricamente organizados é por certo entender que a vida social é caracterizada por 
múltiplos conflitos de vários tipos, e que os discursos são os instrumentos desses conflitos no 
sentido de estabelecer uma versão do mundo que dispute com outras. Desta forma analisar a 
natureza retórica dos textos é perceber como estes orientam os discursos afim de os tornar 
convincentes, persuasivos.    
 
3. Escavando sentidos, discurso e organização retórica  



 
No livro História de Pernambuco, escrito pela autora Siebert4, professora da rede estadual 

de São Paulo, encontramos uma articulação discursiva presente em quase todas as descrições 
historiográficas que falam ou retratam a história cultural pernambucana. Neste livro de grande 
representatividade para o ensino da disciplina de História da Cultura Pernambucana assim 
como para o ensino fundamental, onde também vai se tratar da história do Brasil. A autora 
nos apresenta uma bibliografia que se apóia em autores tais como: Manuel Correia de 
Andrade, Flávio Brayner, Souto Maior, Aníbal Fernandes e Leonardo Dantas Silva, que é 
sócio efetivo do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco – IAHGP. 
Neste livro a autora apresenta elementos discursivos que tratam da história pernambucana, 
ressaltando recorrentes traços identitários, culturais e simbólicos ligados ao que seria uma 
unidade de significação. No capítulo quatro que trata “Assim começa a História de 
Pernambuco” do livro de Siebert, a autora apresenta os seguintes textos:  
 

A esquadra de Pinzón saiu da Espanha em busca de novas terras. Entre 20 de 
Fevereiro de 1500, tripulantes de uma das caravelas avistaram um cabo e gritaram: 
“terra a vista!”. Pinzón acabava de chegar ao litoral de Pernambuco [...]5 Depois de 
Pinzón, Diogo de Leppe também esteve por aqui, observando as terras 
pernambucanas de longe. [...] Américo Vespúcio deu a esse cabo o nome de Santo 
Agostinho, em homenagem ao santo do dia. Foi assim que os portugueses 
chegaram pela primeira vez a Pernambuco. Depois disso, Gaspar de Lemos seguiu 
viagem rumo ao sul do Brasil. (p. 26)  

 
Nos trechos que se apresentam a autora trata claramente o estado de Pernambuco, 

como sendo uma comunidade natural, pré-existente à própria formação da nação brasileira 
que conforme a autora vai ser primeiro gerada em terras pernambucanas. Estes discursos 
sobre a naturalização do espaço da região como sendo algo que já estava ali presente desde 
sempre, mesmo antes do sua própria fabricação discursiva é algo tratado como uma tentativa 
de fazer com que os sujeitos se identifiquem com a região, como pertencente a uma 
comunidade tradicional, histórica que por sua vez delimitam as fronteiras na nação. Essa 
marcação quase que geográfica de um lugar que enquanto estado ou região não existia se 
constitui como um discurso retoricamente organizado no sentido que busca evidenciar uma 
continuidade histórico-identitária dos sujeitos pertencentes a Pernambuco. 

Evidentemente que as regiões geográficas assim como qualquer outro tipo de recorte 
espacial, institucional bem como qualquer tipo de construção espacial humana, serão produtos 
de fabricações poéticas, ou de elaborações que podemos chamar de ficcionais, não no sentido 
de que são falsas, mentirosas, e sim que são apenas um produto de doações de sentido que os 
homens utilizam, e buscam dominar para administrar o caos das coisas que os rodeiam. 
Albuquerque Jr. (2008).   

Estes discursos que buscam imprimir uma noção de continuidade histórica para 
Pernambuco e que segundo Silva (2009)6, se agrupam em uma Formação Discursiva 
Cultural-Erudita, nos mostram as intenções discursivas que em momentos históricos 
específicos, buscaram produzir sentidos principalmente no discurso político e cultural. Estas 
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estratégias que parecem propor uma linearidade histórica sem nenhum tipo de rupturas ou 
discordância, para a história de Pernambuco e da região Nordeste, segundo Albuquerque Jr.  

 
Surge como um problema diante das enormes dificuldades de fala-la e vê-la da 
mesma forma. [...] servem cada vez mais de referência para emissão de discursos 
regionalistas e para práticas discriminatórias em relação a “outros brasileiros”, fatos 
que são tomados como sintomas da fragilidade da nossa identidade nacional, como 
produtos do esgarçamento do tecido da nação7.              

 
Ainda no capítulo quatro do livro de Célia Siebert, a mesma apresenta uma 

organização discursiva que vai tratar discursivamente pernambuco como um lugar de onde as 
produções econômicas eram as melhores assim como a produção de pau-brasil e cana-de-
açúcar, que eram principais fontes de renda e sobrevivência da colônia portuguesa.  
   

O pau-brasil extraído das matas de Pernambuco era o de melhor qualidade; daí ser 
conhecido em dicionários franceses, ingleses e holandeses, como “pau-de-
pernambuco”. (p. 25) O cultivo da cana-de-açucar se alastrou devido à riqueza do 
solo pernambucano. O solo de massapé, encontrado nas várzeas dos rios Capibaribe 
e Beberibe, e o solo de barro vermelho, encontrado mais para o interior, eram 
excelentes (p. 35) 

 
Essa evocação de elementos discursivos que acionam uma certa “qualidade” de 

Pernambuco que o diferencia dos demais estados da região é evidenciada na forma como a 
autora articula vários dispositivos imagético-discursivos para produzir significações 
identitárias nos sujeitos.  Assim como trata Pernambuco enquanto sendo já inscrita na 
natureza a autora segue tecendo no capítulo sete do livro, como os holandeses invadem 
Pernambuco. Neste capítulo Célia Siebert escreve:  
 

Durante o século XVI, portugueses e holandeses tiveram um bom relacionamento 
comercial. Os holandeses participavam da agroindústria açucareira de diversas 
maneiras [...] Os holandeses, entretanto, não queriam, perder o rendoso negócio do 
açúcar. E estudaram um plano para apoderar-se de uma área produtora de açúcar no 
Nordeste brasileiro. Assim, 1624, invadiram Salvador, na Bahia, que era sede do 
governo-geral brasileiro. Mas foram expulsos em 1625. Contudo, não 
desanimaram. O alvo, da próxima vez, foi Pernambuco. (p. 45). Os holandeses, 
entretanto, não queriam perder o rendoso negócio do açúcar. E estudaram um plano 
para apoderar-se de uma área produtora de açúcar no nordeste brasileiro. (p. 45) 

 
Neste trecho a autora caracteriza Pernambuco e o Nordeste brasileiro como já 

existindo no século XVI, enquanto espaço político-econômico. No entanto afirmamos assim 
como Albuquerque Jr8. Ser o Nordeste uma criação recente, uma invenção principalmente 
política e intelectual da modernidade brasileira. Criação esta que vai surgir dentro de um 
regime discursivo a partir do início do século XX, no entrecruzamento das práticas e dos 
discursos ligados ao combate a seca na região norte do país, além de outros fatores como a 
busca por uma constituição uniforme da nação e sua identidade, da raça , da cultura, do 
cangaço e ainda do messianismo e de várias lutas oligárquicas. Percebemos ainda que alguns 
intelectuais tais como: Gilberto Freire, José Lins do Rego ou Ariano Suassuna, vão tratar o 
Nordeste e Pernambuco dando-lhe uma imagem que nos parece estar presa a um tempo 
histórico que se propõe dar uma continuidade a história a desta região, no sentido de construir 
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uma tradição e interliga-la ao presente. Segundo Oliveira Filho9, “os discursos nos oferecem 
versões do mundo e de nós mesmos, produzindo, assim, sujeitos, grupos e ralações sociais”.                                   

Ainda no capítulo sete do livro de Célia Siebert, verificamos um conjunto do que 
poderíamos chamar de repertórios interpretativos, ou seja uma organização de termos e de 
descrições que circulam ao redor de elementos metafóricos, figuras, imagens. Esses 
repertórios se apresentam como um sistema de significação utilizados para agrupar versões de 
ações e construir versões tidas como verdadeiras. Os repertórios interpretativos fazem 
referência  a organização e ao conteúdo dos discursos. (Wetherell e Potter, 1992, p. 90 in 
Oliveira Filho. 2003. p. 98.).  Desta forma a autora vai apresentar discursos que vão dar 
visibilidade e dizibilidade aos pernambucanos e a Pernambuco no sentido de evidenciar sua 
bravura, seu irredentismo, sua revolta, e assim escreve a autora: 
 

 “Os pernambucanos resistem” (p. 48). 
 “Pernambuco terra fértil” (p. 35). 
 “Resistência, coragem, lutas” (p. 48).  
 “Homens de muita coragem” (p. 48). 

 
No capítulo nove do livro a autora apresenta alguns momentos da história 

Pernambucana que se caracterizam como ela mesmo trata “As batalhas decisivas” (p. 56), 
será nestes confrontos, que Pernambuco vai se unir em etnias, classes sócias, e sobretudo por 
um sentimento de unidade daqueles que mesmo sendo filhos de portugueses foram “nascidos 
no Brasil” (p. 57). A autora apresenta fragmentos do discurso da democracia racial, no trecho 
que se segue: 

 
Em Pernambuco, contaram com o apoio decisivo de João Fernandes Vieira, um dos 
mais ricos proprietários de engenho. Nessa guerra, brancos, negros e índios uniram 
suas forças para expulsar o invasor. (p. 55)  

 
Neste trecho a autora organizar o discurso da democracia racial, onde diz que em 

Pernambuco houve o cruzamento harmonioso das três raças, brancos, negros e índios. Neste 
discurso está presente um agrupamentos de sentidos que buscam mostrar como que a nação 
brasileira foi gerada primeiro em Pernambuco, assim como o próprio nascimento da 
identidade nacional, pois segundo ela foi aqui que primeiro chegou os nossos colonizadores, e 
foi aqui onde através da “coragem“, das “lutas”, das “resistências e revoltas” do povo 
pernambucano que nasceu o Brasil e os brasileiros.   

 
Naquele 19 de Abril, os brasileiros, como passaram a ser conhecidos os nascidos de 
pais portugueses, vieram selar o destino dos holandeses no Brasil. (p. 57).          

 
Outro livro significativamente utilizado, para ministrar aulas de História de 

Pernambuco e do Brasil é o livro da coleção História Sociedade e Cidadania10, escrito por 
Alfredo Boulos Júnior, destinado a sétima série do ensino fundamental. Este livro recebeu no 
ano de 2008 os melhores conceitos pelo Guia Nacional do Livro Didático, instrumento 
utilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Naquele ano a 
instituição responsável pela escolha das coleções de livros que seriam enviadas as escolas foi 
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Neste livro o autor se propõe a não 

                                                 
9 Ver. OLIVEIRA FILHO, Pedro de. Estratégias do Discurso Racista: a justificação da desigualdade e a defesa 
de privilégios raciais em discursos de brancos. Tese (Tese de Doutoramento em Psicologia Social), 
PPGPS/PUC-SP, 2003. p. 98.    
10 Ver. BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História : sociedade e cidadania; ilustradores Mozart Couto e Rigo do 
Rosário Jr. – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2008.       



mostrar a história como tendo uma linearidade e tenta articular documentos historiográficos 
com matérias de jornalísticas e testemunhos pessoais.  

Nesta obra encontramos poucos elementos de demarcam as maneiras de ver e de dizer 
Pernambuco e os pernambucanos, contudo em alguns textos o autor apresenta ecos 
discursivos das formas como Pernambuco e sua identidade regional foi fabricada para o resto 
do país. No capítulo cinco do livro Alfredo Boulos, mesmo pretendendo fugir de uma escrita 
para além de uma continuidade historiográfica, o autor se reporta a Pernambuco como espaço 
naturalizado, ou seja como se Pernambuco tivesse desde a colonização uma linearidade 
histórica assim como a região Nordeste. Neste sentido o autor apresenta:  

 
Em fevereiro de 1630, navios holandeses entraram de novo em águas brasileiras, 
dessa vez para invadir Pernambuco, na época o maior produtor mundial de açúcar. 
Os holandeses desembarcaram no litoral pernambucano e conquistaram Olinda e 
Recife com relativa facilidade. (p. 47) Os holandeses perderam o Brasil mas não 
perderam seu interesse pelo açúcar. Logo que deixaram o Nordeste brasileiro, 
levaram para as Antilhas as avançadas técnicas de produção de açúcar utilizadas em 
Pernambuco. (p. 50). 

 
Tanto para Alfredo quanto para Célia, havia uma rivalidade entre os moradores de 

Olinda e Recife, o que veio a resultar na Guerra dos Mascates, segundo os autores estas duas 
“cidades” que naquela época eram vilas, estavam separadas por dois tipos de habitantes, os 
que moravam em Olinda, provenientes do Brasil e senhores de engenho e os provenientes de 
Portugal comerciantes que residiam em Recife.  

Naquele momento Recife era apenas uma vila e Olinda era a sede da capitania, 
situação que incomodava aos recifenses que eram chamados de “mascates” pelos olindenses e 
os recifenses tratavam os senhores de engenho de “pés-rapados”, por estarem passando por 
dificuldades financeiras e pedirem ajuda aos mascates. Parece-nos que os autores ao proporem 
esta ordem discursiva, acabam por trazer constructos de uma separação identitária, onde os 
“brasileiros” habitantes de Olinda não aceitam o poder econômico exercido pelo Recife, onde 
quase toda a população era portuguesa. A autora Célia coloca uma citação em seu livro que 
exemplifica bem esta disputa.  
 

A guerra dos mascates envolveu não só um choque de interesses econômicos, mas 
também um confronto de nacionalidades: Os senhores de engenho, na maioria, 
eram nascidos e criados no Brasil, enquanto seus opositores, os comerciantes do 
Recife, provinham, geralmente, de Portugal.11     

 
Finalmente encontramos principalmente nos discursos presentes no livro didático de 

Célia Siebert, um conjunto retoricamente organizado de elementos discursivos que jogam 
com a identidade dos sujeitos, ao tempo que utilizam-se de fragmentos textuais para imprimir 
significações e acionar “verdades” que pretendem homogeneizar o diverso, tratando 
Pernambuco e os pernambucanos como se fossem uma instância uniforme. Evidentemente 
que estas demarcações vão atender em momentos históricos específicos a interesses e jogos 
de poder, como nos mostra Amaral Junior12, em seu estudos sobre os discursos dos 
governadores pernambucanos  
                                                                                                                                                                                                                                           
4. Considerações Finais  

                                                 
11 Ver, SAGA volume 2, página 155. in Siebert, Célia. História de Pernambuco. São Paulo, Ed. FTD. 2001 
12 AMARAL JR., Aécio. O cativeiro da memória: o imaginário da pernambucanidade no discurso dos 
governadores (1983-1998). Op. Cit., p. 2. 
 



 Vimos que ao longo de nosso processo de análise os elementos discursivos 
encontrados nos livros didáticos de história analisados, pretenderam discursivamente 
articular, significações, sentidos e identidades que buscassem um ajustamento, uma ordem, 
uma linearidade entre o nascimento da “nação” brasileira e o que poderíamos chamar de um 
sentimento de pertença a Pernambuco ou uma identidade cultural pernambucana.  
 Percebemos que a organização retórica dos textos presentes nos livros pretendeu 
dispor de uma versão da história, que pudesse confrontar outras versões tidas como 
“verdades”. Essa busca por tentar convencer os sujeitos de que Pernambuco sempre esteve 
inscrito na história, como uma marca permanente, um espaço que resistiu ao tempo, através 
das muitas “batalhas”, “conflitos”, “resistência” e sobre tudo pela “bravura” e “rebeldia” do 
povo pernambucano. 
 Entendemos que, as formas estilísticas, a organização dos textos as figuras, imagens 
assim como alguns signos e símbolos se constituem enquanto discurso fundador da identidade 
pernambucana. Estes discursos são introduzidos nos livros didáticos de história, para dar 
contornos as formas de ver e de dizer Pernambuco e os pernambucanos enquanto pertencentes 
a uma tradição histórica. Sendo assim o método da análise do discurso nos possibilitou uma 
melhor leitura e compreensão dos textos apresentados pelos livros. Esta ordem discursiva de 
ver e de dizer os traços particulares de Pernambuco se sustentou por muito tempo, utilizando-
se dos discursos da seca, que até hoje estão presentes na literatura didática de história do país, 
estes discursos vão mostrar os sujeitos pernambucanos como sendo “sofridos”, “resistentes”. 
 Contudo acreditamos que nossas contribuições no sentido de buscar em sua plenitude 
os sentidos e efeitos que os discursos da identidade pernambucana presentes nos livros 
didáticos de história, pretendem fabricar nos sujeitos, nos mostra apenas alguns poucos traços 
desse corpo nacional, marcado e demarcado pelas fronteiras, pelas bordas de nossa identidade.   
 Identificamos que os discursos presentes nos livros didáticos de história, acabam por 
produzir nos sujeitos um sentimento de pertencimento a uma comunidade simbólica, que 
agrega elementos históricos e psicossociais no sentido de buscar um agrupamento sistemático, 
de valores culturais, que demonstrem a proximidade com os “iguais” e a distância para com 
os “diferentes”, com o outro, delimitando através de categorias como o folclore, a culinária, 
os folguedos, a dança, o artesanato e sobre tudo o irrendentismo a bravura do povo 
pernambucano que, mesmo sendo vítimas das secas e da falta de atenção das políticas 
públicas, continua resistindo bravamente, como sempre o fez esse povo rebelde.  
 Outro elemento importante de se destacar é sem dúvida o fato de que estes discursos 
tratam Pernambuco e a região Nordeste, como um espaço homogeneizado, onde os sujeitos 
são tidos como iguais entre si, buscam evidenciar os “traços característicos” do povo 
pernambucano, que segundo os textos, estão presentes na forma como esse povo lutou para se 
ver liberto do domínio português e se tornarem livres, inaugurando assim os primeiros 
instantes de democracia brasileira. 
 Contudo entender as tramas do discurso e o papel do livro didático de história na 
fabricação da identidade pernambucana ainda nos leva a buscar compreender de forma mais 
sofisticada como estes livros pretenderam e pretendem articular a memória deste espaço, e 
dos sujeitos com uma historiografia do “estado” de Pernambuco enquanto uma unidade 
impenetrável e indissolúvel que marca e demarca as fronteiras, as bordas as margens de nosso 
identidade.         
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