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O MANTO SAGRADO QUE NOS ENVOLVE: Uma Análise dos 

Elementos no Hasteamento da Bandeira Nacional das escolas da rede 

municipal de Aracaju no período da Abertura Política (1979-1985), na 

Praça da Bandeira. 
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A pesquisa tem como objetivo analisar a formas de preparação e execução dos rituais de 

exaltação da bandeira nacional nas escolas públicas aracajuanas, no período da Abertura 

Política do governo João Baptista Figueiredo. O estudo dessa problemática permite 

compreender o imaginário político e social criado e formador da cultura política das 

instituições escolares de Aracaju-SE, tendo como referência teórico-metodológica os 

trabalhos de Bronislaw Baczko e José Murilo de Carvalho. As fontes históricas utilizadas são 

ofícios expedidos e recebidos pela Secretaria de Educação e Cultura de Aracaju, Câmara de 

Vereadores, e diretores das respectivas escolas referente as comemorações cívicas. Tais fontes 

permitem vislumbrar a organização dos ritos, justificam a escolha de locais para a realização 

dos eventos, evidenciando interesses na construção do saber escolar dos estudantes dos cursos 

fundamentais de ensino.        
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ABSTRACT 

 

The research aims to analyze the forms of preparation and execution of the ritual of exaltation 

of the brazilian national flag in public schools in Aracaju Sergipe, during political openness in 

the government of João Baptista Figueiredo. The study of this problem allows us to 

understand the social and political imaginary created and who formed the political culture of 

educational institutions in Aracaju-SE, with reference to theoretical and methodological work 

of Bronislaw Baczko and José Murilo de Carvalho. The historical sources used are letters sent 

and received by the Department of Education and Culture of Aracaju, the City Council, and 

directors of the respective schools regarding the civic celebrations. These sources provide a 

glimpse of the organization rites, justifies the choice of sites for the holding of events, 

showing interest in the construction of school knowledge of students of basic education. 

Keywords: Dictatorship, Culture, Political, Imaginary, society 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o mundo se dividiu em dois grandes 

blocos: capitalista e socialista representado pelos EUA e URSS respectivamente, defendendo 

paradigmas divergentes e conflituosos. Assim era necessário que as Nações se posicionassem 

quanto suas preferências políticas e assim fazer garantir o comprimento da escolha. 

 Em 31 de março de 1964 tem inicio a ditadura civil - militar no Brasil, resultado da 

política executada pelo presidente deposto João Goulart cujas estratégias eclodiram reações 

contrárias da maioria dos congressistas impedindo suas reformas. Jango por suas medidas foi 

chamado de conservador ou pró-comunista, se por um lado procurou seguir as orientações do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), preocupou-se em limitar a participação do capital 

estrangeiro em certos setores da economia, e além, defendia como alternativa de diminuição 

das desigualdades sociais As Reformas de Base que incluíam reforma agrária, educacional e 

outas propostas que visavam o benefício da população. 

  Contudo, seu plano econômico não fora suficiente para conter a crise econômica 

brasileira das altas taxas inflacionárias que lhe renderiam antipatia das forças políticas de 

esquerda, assim como das forças de direita alarmadas por seus discursos reformistas, 

prontificadas em barrar o avanço comunista. Verificou-se greves de trabalhadores, 

reinvindicações dos estudantes, o que provocara manifestações da classe média brasileira e do 

clero, como As marchas com Deus pela família denunciando a eminente ditadura de extrema 

esquerda e favoráveis à deposição de João Goulart, acarretando na ditadura civil-militar que 

apoiada pelo governo estadunidense durou 21 anos. 
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 Muniz (2001) apresenta outro olhar sobre o golpe, para além daquela situada no 

contexto da bipolarização mundial. O autor observa que o grande incomodo para os Estados 

Unidos não estava nos conflitos pró-comunistas como acontecia na Venezuela, mas sim o 

desenvolvimento da democracia e do sentimento de nação nos países da América Latina cuja 

tensões sociais e econômicas afloravam um sentimento antinorte-americano.  

 Nos anos seguintes a cúpula militar preocupou-se então em legitimar suas ações, 

contrariando legalmente a Constituição brasileira de 1946, decretando Atos Instrucionais que 

refletiam bem o alcance de suas preocupações. Vários foram os AIs, contudo aquele que 

melhor assinala o ápice da repressão foi o AI-5, de 13 de dezembro de 1968. 

  Os governos ditatoriais forjaram estratégias para divulgação de sua ideologia e 

pretensões futuras: A ideia de Brasil grande e país do futuro destinavam-se ao povo de boa 

índole e trabalhadores incansáveis, engajados na empreitada do desenvolvimento nacional. Na 

tentativa de atingir os diversos setores da sociedade brasileira, o governo do presidente-

general Emílio Médici fez uso, além da repressão policial e política, de intensiva propaganda 

elaborada pela sua Assessoria Especial de Relação Públicas, que contava com a colaboração 

de jornalistas, sociólogos e psicólogos (MARTINS, 1999) 

 Para Martins, a preocupação de buscar diferentes meios de angariar apoio, vem com os 

questionamentos do suposto crescimento econômico promovido pelo “Milagre Econômico” e 

por isso argumenta: 

 

O “Milagre Econômico, como 
convencionou-se chamar, atingiu somente 
os setores economicamente privilegiados, 
deixando à margem desse 
‘desenvolvimento’ a grande maioria da 
população brasileira. Por isso, fez-se 
necessário para o governo criar canais de 
comunicação estruturalmente voltados 
para transmitir a idéia de que a política 
econômica imposta ao país pela ditadura 
correspondia e atendia aos interesses 
“nacionais”, e não de grupos 
economicamente privilegiados, como 
denunciavam as oposições”. (MARTINS, 
1999, pp. 8) 
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Acontece, então, a intensificação de propagandas presenciada através dos diversos 

meios de comunicações, cartazes, músicas, panfletos e solenidades variadas produzidas por 

órgãos governamentais de propaganda.  “Brasil, ame-o ou deixo-o”. Amar aqui se entende 

como seguir e não contradizer aquilo estabelecido avidamente pelos poderes públicos, 

manifestações que trouxeram como frutos: a punição da oposição militante com prisões, 

torturas e expatriações, por serem acusados de comunistas, “subversivos e terroristas”. 

Assim é necessário formar cidadãos, desde seus primeiros traumas, a partilhar do ideal 

defendido desde 64 como forma de garantia do total enquadramento da população na 

ideologia dominante à época, e evitar as medidas paliativas como as citadas prisões e torturas. 

Liev Tolstói  refletindo sobre o processo de construção da legitimação de um governo, conclui 

que este deve dispor de indivíduos que venerem os simbolismos propostos e sejam dispostos a 

enfrentar quaisquer perturbações: 

 

A superstição patriótica é estimulada 
por meio das solenidades, espetáculos, 
monumentos e festividades 
organizados pelos governos e pelas 
classes dirigentes que levam as 
pessoas à aceitação da importância 
exclusiva de sua nação e da grandeza 
exclusiva de seu Estado e seus 
governantes, e à hostilidade e até ao 
ódio contra as outras nações. 
(TOLSTÓI, 2011, p. 79) 

 

E conclui com aquilo que chamou de “hipnotização do povo”: 

 

(...) consiste em selecionar, de todas as 
pessoas que foram escravizadas e 
entorpecidas (...), uma parte delas para 
serem submetidas a métodos 
especialmente intensos de entorpecimento 
e embrutecimento, a fim de torná-las 
instrumentos de todas as crueldades e 
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atrocidades necessárias ao governo. (...) 
essas pessoas quando são tão novas que 
não houve tempo de amadurecer nelas 
qualquer concepção clara, ou qualquer 
moral, quando são afastadas, (...) 
trancadas juntas em quartéis e vestidas 
com roupa especial, obriga-las a fazer 
todo dia certos movimentos inventados 
para esse fim, sob a coerção de gritos, 
tambores, músicas e objetivos 
fulminantes.” (TOLSTÓI, 2011, p. 79) 

 

Dada a fórmula, os governantes militares vão promover rituais e simbolismos, ao 

público jovem, na melhor forma de atingir diversos indivíduos em espaços físicos diferentes;  

as escolas. Instituição formadora da cultura e do pensar, as escolas do Brasil serão reforçadas 

com a presença de manifestações de apoio ao nacionalismo: Desfiles militares a fim de que se 

cultive a disciplina nas gerações futuras, cantar o Hino Nacional, cultuar a Bandeira para 

demonstrar o engajamento no projeto de engrandecimento da Nação, sem apenas encantar os 

olhos, mas, sobretudo “contribuir poderosamente para a educação pública, penetrando nas 

almas, com o uso dos simbolismos na construção de um novo conjunto de valores sociais e 

políticos” (Carvalho. 1990) 

Percebe-se, portanto, que a ideologia do Regime de 1964 não é passada apenas por 

meio do debate, da argumentação recíproca, mas pelo culto dos símbolos nacionais como 

forma de manipulação do imaginário social.  

Aquele que se aventurar pelos meandros do Imaginário Social, perceberá que a 

literatura sobre o tema trará concepções, uso e problemáticas diferentes, pois seu conceito está 

“inserido no conjunto de transformações epistemológicas que acompanharam a emergência da 

História Cultural, caracterizada, e por esse mesmo motivo também criticada, pela vastidão de 

seu território e por certa inconstância teórica”. (Martins 2005) 

Em um debate com os principais teóricos sobre o tema, Marisângela Martins (2005) 

afirma que apesar das controvérsias em torno de sua definição e aplicação, um ponto em 

comum entre os estudiosos do imaginário é a indissociabilidade com o elemento simbólico 

demonstrando as concepções do filosofo grego Cornelius Castoriadis e o historiador francês 

Jacques Le Goff. 
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Cornelius Casotiadis, por exemplo, afirma 
que o imaginário utiliza o simbólico para 
se exprimir e para existir, ao mesmo 
tempo em que o simbolismo pressupõe a 
capacidade imaginária, a capacidade de 
investir significações. (CASTORIADIS, 
1982: p. p 154 apud MARTINS, 2005) 

[...] Para Le Goff, por sua vez, o 
imaginário é dimensão. Ele pertence ao 
campo da representação, na medida em 
que traduz uma realidade exterior 
percebida, tradução que alimenta o 
homem e o faz agir. Dessa maneira, para 
Le Goff o que o homem considera 
realidade é fruto do próprio imaginário, 
concepção próxima a de Castoriadis. (LE 
GOFF, 1994: p. 11 apud MARTINS, 
2005) 

 

 Ainda que apontando a imprecisão e ambiguidade do entendimento sobre imaginário, 

Martins percebe que tais implicações se manifestam de forma positiva para à análise histórica, 

pois permite atravessar as fronteiras e escapar às compartimentações (2005), possibilitando 

alcançar aspectos referentes às formas de pensar, de agir e de sentir. 

 Sobre esta problemática, as reflexões do filosofo grego Bronislaw Baczko são 

pertinentes, principalmente por apresentar com mais convicção uma definição para Imaginário 

social, sua relação com o simbólico e seu uso. Baczko (1985) afirma que os elementos 

simbólicos são produtos do imaginário social acentuado que por sua vez é traduções de uma 

realidade, de experiências de certos sujeitos, ou seja, é proposta de valores para uma 

coletividade – modelam comportamento, cultura e pensamento - formando representações de 

si. 

 Baczko anuncia a vitalidade de controle do imaginário e do simbólico para a 

legitimação de proposta de sociedade, percebido na fala: 

 

[...] O domínio do imaginário e do 
simbólico é um importante lugar 
estratégico. Seja qual for o futuro 
prometido ao conjunto semântico da 
‘imaginação (...). Os imaginários sociais 
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constituem outros tantos pontos de 
referencia no vasto sistema simbólico que 
qualquer colectividade produz e através 
da qual, como disse Mauss, ela se 
percepciona, divide e elabora os seus 
próprios objectivos. É assim que, através 
dos seus imaginários sociais, uma 
colectividade designa a sua identidade; 
elabora uma certa representação de si; 
estabelece a distribuição dos papéis e das 
posições sociais; exprime e impõe crenças 
comuns; constrói uma espécie de código 
de ‘bom comportamento’, 
designadamente através da instalação de 
modelos formadores tais como o do 
’chefe’, o “bom súbdito”, o ‘guerreiro 
corajoso’, etc.”.  (Baczko: 1985, p. 297 – 
299) 

 

É por esse elemento criador do imaginário apresentado por Baczko, que este trabalho 

se norteará pelas concepções do filosofo; o Imaginário social aqui é encarado como o 

conjunto de referências simbólicas, as quais uma sociedade interpreta e reflete sua identidade, 

aspirações, tendo conhecimento que esses elementos podem ser impostos pela violências reais 

ou potenciais, e sem perder de vista a afirmação do Intelectual Grego  que, ainda que 

manipulável, as representações precisam circular em solo próspero para o amadurecimento e 

estabilização do imaginário proposto, vindo a ruir quando não se encontra a coerência entre o 

objetivo e a prática.   

Este trabalho tem como objetivo remontar e interpretar o simbolismo, capturando seus 

conteúdos apresentados no hasteamento da Bandeira Nacional no período de abertura política 

(1979-85), para os alunos do ensino básico das escolas municipais de Aracaju-SE, por 

entender que tais símbolos faz referência à subjetividade, àquilo que não está explicito. 

 É sabido que já na gestão de Luiz Antônio Barreto como secretário da cultura do 

município de Aracaju, o hasteamento da Bandeira Nacional feito para os alunos e professores 

da rede municipal de ensino da Capital era realizado em locais aleatórios, respeitando a 

conveniência do Secretário, acontecendo dentre outros locais, na Câmara de Deputados, 

Prefeitura e 28ª Batalhão de Caçadores. Quando em 25 de novembro de 1980, o vereador 

Aristides Pereira de Morais (PMDB), através da indicação Nº 128, propõe na Câmara 

Municipal de Aracaju a transferência para a Praça da Bandeira, no centro da capital sergipana. 
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Seus argumentos são entendidos e aceitos “sem debates profundos”.i O presidente da Câmara, 

Arnóbio Patrício de Melo (PMDB), encaminhou ao então Secretário da Educação a decisão 

dos vereadores. 

Filiado ao MDB e após a lei de organicidade partidária de 1979, passou a integrar a 

bancada do PMDB , Aristides Pereira de Morais, funcionário público, teve mandatos entre os 

anos de 1972 e 1982ii, tem seus argumentos fundamentados pelo “embelezamento da Capital 

Sergipana. Ao sugerir obras de saneamento básico, implantação de iluminação pública, 

construção de mercados populares, o Vereador sempre pautava no embelezamento da cidade, 

até, pois se não, quando proposto a mudança da exaltação da bandeira. 

É valido ressaltar que Morais constantemente defende causas básicas da população e 

do funcionário público, principalmente daqueles residentes das periferias. Todavia face aos 

debates e criticas das políticas ditatórias, negava-se a participar do momento, chegando a 

afirmar no dia 9 de março de 1982, que a função da Câmara de Vereadores de Aracaju é 

auxiliar a gestão do Executivo Local, não sendo de competência dos parlamentares críticas ao 

Prefeito. 

Quanto ao cenário, a Praça da Bandeira, já fora conhecida como Praça da Caatinga, 

devido a vegetação ali encontrada tendo um novo aspecto no projeto de modernização da 

Capital, em 1913 e passaria a ser indicada pelo nome de Cel. José de Faro. Foi motivo de 

disputas entre o Estado e Particulares, sendo apenas resolvidas totalmente quando na gestão 

de Godofredo Diniz, como prefeito de Aracaju, nomeando finalmente de Praça da Bandeira, 

atendendo o chamado cívico promovido pelo Estado Novo (PORTO: 2003).  

Quando notificado, Luiz Antônio Barreto tratou de dar início à organização da ocasião 

simbólica, trocando ofícios com órgão e diretores das escolas. Estes ofícios têm como 

remetentes, entre os órgão, se não as escolas, empresas as quais buscavam auxilio para a 

realização; exemplo da empresa de transportes Bomfim a qual disponibilizou ônibus para o 

transporte do alunado da escola para a praça e caminha inverso.  

Para os diretores, são enviadas notificações das procedências como também indicações 

precisas como deve ser feita o momento, a transferência da responsabilidade da coordenação 

aos diretores e professoresiii. 
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Durante a execução, os encontros devem iniciar às 7:00 da manhã, ao soar do Hino 

Nacional seguido do Hino da Bandeira, regido exclusivamente por banda militar, e cantado 

em uníssono pelos alunos do ensino fundamental e professores. Seriam realizadas todas as 

sextas feiras, salvas aquelas guardado para luto oficial.  

A remontagem nos permite fazer duas interpretações em diferentes premissas. 

A primeira é da visão do alunado, vamos nos atentar primeiramente ao símbolo 

central, a Bandeira Nacional. 

 Símbolo de características positivistas, quando hasteada às 7:00, confunde-se com o 

brilho do Sol†, que revigora as cores do símbolo nacional máximo, potencializado pelo toque 

do Hino Nacional Brasileiro. É proposital, a exigência que se faz da exclusividade da 

execução do Hino ser de uma banda militar, pois a ideia positivista de “Ordem e Progresso”, 

nos prever o estabelecimento da Ordem a fim de se alcançar o progresso; e neste momento, 

tendo os militares como estabelecedores da ordem, responsáveis pela regência da sociedade e 

condutores para o progresso.  

E um outra interpretação, sob os olhares dos transuentes, inclui-se um novo elemento: 

a participação dos alunos. 

Como já abordado, a Praça localiza-se no centro da Capital Sergipana, estando em 

interseções de duas grandes vias, as avenidas Desembargador Maynard/Barão de Maruim e 

Hermes Fontes/Pedro Calazans, vias que ligam diferentes regiões de Aracaju ao Centro, 

dispondo de um grande número de pessoas que por ali trafegam, dirigindo-se para o trabalho, 

levando seus filhos para às escolas. Deparam-se, portanto com a execução do Hino Nacional e 

a Exaltação da Bandeira, disciplinando a juventude brasileira, demonstrando a preocupação 

das autoridades públicas em manter a ordem futura, através da promoção da disciplina e o 

cumprimento dos deveres cívicos. 

Assim atribuir à escolha da Praça da Bandeira como local para o hasteamento da 

Bandeira Nacional ao mero objetivo de embelezar a cidade, é cair no equivoco, cegar-se para 

as reais intenções dos parlamentares.      

                                                           
†
 Nestes momentos iniciais, a Praça da Bandeira não expõe as características testemunhadas posteriormente, 

referente à herborização, e outros detalhes como, bancos etc.    
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