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RESUMO 

 

 

BATALHA DE GUARARAPES E A FORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

AUTOR: Hiago Brasil de Barros Rolim 

ORIENTADOR: Luiz Emílio da Cás 

 

 

O propósito deste estudo é analisar a formação do Exército Brasileiro e de sua identidade a 

partir da Guerra dos Guararapes durante o século XVII utilizando como base pesquisas 

bibliográfica-documentais de diferentes autores. A guerra durou de abril de 1648 a fevereiro 

de 1649 e teve como cenário o Morro dos Guararapes, atual região de Jaboatão dos 

Guararapes, próximo à Recife. E dessa união de brancos, negros e índios que compunham as 

áreas colonizadas do Brasil, surge à primeira força genuinamente brasileira, com sua doutrina 

militar própria e um elevado espírito de nacionalidade. Esse estudo procura edificar o início 

do exército brasileiro e a doutrina que se formava na época. 

 

Palavras-chave: Guerra de Guararapes, Formação do Exército, Exército brasileiro, 

Patriotismo. 
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ABSTRACT 

 

 

BATTLE OF GUARARAPES AND THE FORMATION OF THE BRAZILIAN ARMY 

 

 

AUTHOR: Hiago Brasil de Barros Rolim 

ADVISOR: Luiz Emílio da Cás 

 

 

 

The purpose of this study is to analyze the formation of the Brazilian Army and its identity 

from the War of the Guararapes during the 17th century using bibliographical and 

documentary research from different authors as a basis. The war lasted from April 1648 to 

February 1649 and took place in Morro dos Guararapes, current region of Jaboatão dos 

Guararapes, close to Recife. And from this union of whites, blacks and Indians who made up 

the colonized areas of Brazil, the first genuinely Brazilian force emerged, with its own 

military doctrine and a high spirit of nationality. This study seeks to build the beginning of the 

Brazilian army and the doctrine that was formed at the time. 

 

Keywords: Guararapes War, Army Formation, Brazilian Army, Patriotism. 
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1 INTRODUÇÃO  

As Batalhas dos Guararapes foram uma das principais ações militares ocorridas no 

Nordeste brasileiro contra a presença dos holandeses na região. Ocorridas em abril de 1648 e 

fevereiro de 1649, as batalhas tinham como objetivo principal expulsar o exército holandês. É 

de grande valia ressaltar que, as Batalhas dos Guararapes trouxeram dois elementos para a 

história brasileira, o aparecimento das táticas de guerrilha e a população de diferentes etnias 

se juntando para defender a pátria. (GONDIM, 2011, p.7).  

A ocupação holandesa nos territórios brasileiros ocorreu quando o Reino de Portugal 

passou a ser administrado pelo Reino da Espanha, após a morte de D. Henrique, em 1580. As 

duas Batalhas dos Guararapes ocorreram por conta do anseio da Holanda em ocupar o 

Nordeste e para realizar esse feito, a Holanda criou as Companhias das Índias Ocidentais. 

(FARIA, 2015, p.62). 

Então, em 1630, os holandeses conseguiram ocupar a capitania de Pernambuco. O 

objetivo dos holandeses era explorar a produção do açúcar na região. A relação entre o povo 

brasileiro e os holandeses era deteriorada, por conta das inúmeras cobranças de impostos e 

das dívidas contraídas pelos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. 

Com isso, a população decidiu lutar pela expulsão dos holandeses. As principais batalhas de 

enfrentamento aos holandeses ocorreram no Morro dos Guararapes. (FARIA, 2015, p.62). 

Os portugueses nascidos no Brasil foram liderados nas batalhas por Antônio Dias 

Cardoso, onde o mesmo adotou como estratégia de combate as ações guerrilheiras, já que 

seus homens estavam em menor número e com armamento inferior ao dos holandeses. O 

objetivo de Antônio Dias, era aprimorar seu conhecimento acerca do terreno da região para 

criar emboscadas aos holandeses e assim superar as deficiências de armamentos e de 

contingente. Dessa forma, os combates poderiam se dar corpo a corpo, anulando o poderio 

bélico holandês. Para enfrentar a tropa holandesa, Dias Cardoso teve o apoio de indígenas 

comandados pelo índio potiguar convertido ao catolicismo, Filipe Camarão, bem como por 

uma força de africanos comandados pelo escravo liberto Henrique Dias. (FARIA, 2015, p.62). 

O terreno formado por mangues e estradas estreitas foi crucial para a vitória das tropas 

luso-portuguesas. Os 4000 homens comandados pelos holandeses não foram páreos para os 

2500 comandados pelos luso-brasileiros. Na batalha, morreram aproximadamente 100 

holandeses e 30 luso-brasileiros. Apesar de ocorrer a última batalha em 1649, os holandeses 

somente saíram do Nordeste em 1654. (FARIA, 2015, p.60). 
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No processo histórico da construção da identidade nacional, as Batalhas de Guararapes 

serviram como marco inicial do que seria o povo brasileiro. Sendo assim, torna-se cabível 

investigar: A ação conjunta dos luso-brasileiros fez com que surgisse um sentimento de 

patriotismo pelo Brasil e consequentemente a criação do Exército Brasileiro?  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

 Realizar o levantamento das publicações sobre a Guerra dos Guararapes evidenciando 

os principais impactos sociais que contribuíram para a formação de uma identidade nacional e 

a formação do exército. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Esclarecer a essência da batalha de Guararapes como apenas uma resistência aos 

holandeses ou o despertar de um espírito patriota. 

Estudar as batalhas de Guararapes e suas contribuições para a evolução da arte da 

guerra.  

Demonstrar a criação de uma nova doutrina militar.  

Demonstrar a importância do dia 19 de Abril para o Exército Brasileiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDÊNTES HISTÓRICOS DA GUERRA 

 

O início dessas séries de batalhas se dá com a morte do Cardeal D. Henrique até então 

Rei de Portugal e a sucessão de D. Felipe II que reivindicou e se apossou, à força, do trono 

português, dando início a União Ibérica. Com essa fusão de coroas os inimigos da Espanha 

passaram também a ser inimigos de Portugal, sendo a República das Sete Províncias Unidas 

dos Países Baixos (atual Holanda) um dos mais severos. (BENTO, 2004, p.45). 

 A Holanda vinha se desenvolvendo através da expansão marítima e do refino do açúcar 

o que a fez se tornar uma potência comercial, marítima e militar, passando a ameaçar a 

hegemonia que a Espanha obtinha graças a “Bula Inter Coetera” criada pelo Papa Alexandre 

VI, cujo objetivo era dividir o mundo entre Espanha e Portugal, sendo assim, Felipe II proíbe 

o comércio da União Ibérica e suas colônias com a Holanda. Os holandeses não conformados 

passam a buscar soluções para esse bloqueio comercial espanhol, que culminam em 

expedições organizadas com diferentes fins ao litoral brasileiro, mesmo com pouco lucro as 

expedições demonstraram a fragilidade das defesas brasileiras. Com a criação da Companhia 

das Índias Ocidentais (WIC), os holandeses decidem ocupar permanentemente as regiões 

açucareiras com foco principal para o Recife. (BENTO, 2004, p.45). 

 

Figura 1: Chegada da Holanda em Recife 

 

Fonte: https://www.visiteobrasil.com.br. Acesso 25/03/2020 

 

 Mas, por que o Recife? Os Holandeses sabiam que o Recife oferecia melhores 

condições defensivas contra um ataque partido de terra e, também, excelente porto para 

abrigar sua enorme armada, além de apoderar-se da grande riqueza que o açúcar e o pau-
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brasil traziam a economia holandesa. Essa importância estratégica foi ressaltada em relatório 

do Cel Waerdenburch à Holanda após dois meses da invasão. (BENTO, 2004, p.46). 

 

2.2 INVASÃO HOLANDESA NO NORDESTE E INSSUREIÇÃO PERNAMBUCANA 

 

Em 1636 Maurício de Nassau recebe uma oferta da WIC para se tornar o governador-

geral da colônia dos holandeses na região de Pernambuco. Após diversos combates, as tropas 

holandesas conquistam Olinda e Recife e em 23 de janeiro de 1637 Maurício de Nassau chega 

a Pernambuco para governar as terras da Holanda no Brasil, vale ressaltar que, Nassau fez 

uma excelente administração no Brasil e conseguiu manter a cooperação dos povos 

brasileiros, estabeleceu liberdade de consciência e culto (os holandeses eram de maioria 

calvinistas e os luso-brasileiros católicos), reformas e melhorias estéticas na cidade de Recife, 

estudos de doenças tropicais e novas técnicas de cultivo e cobrança de impostos. (BENTO, 

2004, p. 48.). 

Em 1640 na Europa, D. João IV restaura o trono português e propõe um armistício de 

10 anos com a Holanda, reconhecendo a conquista de Pernambuco, da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte (Nova Holanda), no entanto, a Holanda não respeitou a trégua e ampliou 

seus domínios, conquistando o Maranhão e Sergipe. (FARIA, 2015, p.47). 

Com a Holanda se expandindo, os povos luso-brasileiros passaram a ficar insatisfeitos 

com o domínio Holandês, e em 23 de maio de 1645, em torno de 18 moradores 

pernambucanos influentes, reuniram-se e firmaram um compromisso de proteger as terras e a 

população contra qualquer inimigo, e principalmente, restaurar a pátria. Foi onde se deu início 

a Insurreição Pernambucana no dia 24 de junho de 1645. (FARIA, 2015, p.48). 

 

2.3 A BATALHA DO MONTE DAS TABOCAS 1645 

 

Antônio Teles da Silva o primeiro governador geral nomeado pela dinastia do Bragança 

para servir no Estado do Brasil enviava Antônio Dias Cardoso a Pernambuco, para convocar e 

instruir a tropas locais para a batalha. Antônio Dias Cardoso partiu para Pernambuco e lá 

arregimentava e treinava sua tropa na região de Santo Antão, cerca de 40 quilômetros de 

Recife. Os Holandeses ao saberem disso, partiram com cerca de 1.900 homens comandados 

por Hendrick van Hans para o interior de Pernambuco em busca do exército de Antônio Dias 

Cardoso. (FARIA, 2015, p.48). 
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O monte das tabocas foi escolhido por Dias Cardoso, por possuir uma ampla observação 

sobre suas redondezas e, ao seu lado oeste, passa o rio Tapacurá por onde os Holandeses 

começaram a chegar. O monte era de difícil acesso por conta de sua vegetação repleta de 

bambuzais, cenário perfeito para o emprego da “guerra brasílica”, pois Dias Cardoso não 

mediu esforços para construir armadilhas contra os Holandeses. (FARIA, 2015, p.60). 

 

Figura 2: A Batalha do Monte das Tabocas 

 
Fonte http://ven1.blogspot.com. Acesso 25/03/2020 

 

Quando os holandeses atravessavam o rio Tapacurá uma pequena parte do exército 

luso-brasileiro foi ao seu encontro, e os atraiu para uma campina com uma passagem estreita 

dentro do bambual, que chegava até o ápice do monte. Os holandeses estavam sendo 

derrotados e começaram a se recuar até as proximidades do rio Tapacurá, onde reorganizaram 

seu exército. (FARIA, 2015, p.60). 

Após se reestabelecerem, os holandeses voltaram a atacar, passaram pelos bambuzais e 

seguiram até uma clareira, onde foram novamente surpreendidos por uma reserva luso-

brasileira, comandada por João Fernandes Vieira, que os atacou por todos os lados. Com isso, 

os holandeses começaram a se retrair de forma desorganizada, abandonando-se mortos, 

feridos e material bélico. (FARIA, 2015, p.60). 

Em 3 de agosto de 1645, o pequeno exército conduzido pelo Antônio Dias Cardoso, 

estabelece uma memorável e excelente derrota ao Exército Holandês no Monte das Tabocas. 

Em 18 de março de 1648, a esquadra de socorro holandesa atracou no Recife almejando 

conquistar o interior pernambucano, em mãos dos patriotas do Brasil, originando-se a 1ª 

Batalha dos Guararapes. (BENTO, 2004, p.49). 
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2.4 ANTÔNIO DIAS CARDOSO:  MESTRE DA “GUERRA BRASÍLICA” 

 

Dias Cardoso se tornou um dos principais líderes da Insurreição Pernambucana além de 

conhecedor das técnicas de combate, conhecido popularmente como "mestre das 

emboscadas". Nascido em Portugal, veio para o Brasil ainda jovem e se encantou pelas terras 

brasileiras. Em 7 de fevereiro de 1624 na Bahia, participou da expulsão dos holandeses 

daquela parte da colônia e de diversos combates contra os holandeses nos arredores de Olinda 

e Recife. (BENTO, 2004, p.149). 

Em 1636, ingressou como soldado na companhia do Capitão Sebastião Souto, o mais 

audacioso e temível comandante de Pernambuco, considerado o mais extraordinário mestre 

em Guerra de Emboscadas e ataques de surpresa. Em 1640, foi mandando a Pernambuco para 

comandar a batalha no Monte das Tabocas, treinou e ensinou suas táticas dos Princípios de 

Guerra para 900 civis pernambucanos o que acarretou a vitória na batalha contra o exército 

profissional europeu de 1.500 homens. (BENTO, 2004, p.150). 

 

Figura 3: Dias Cardoso: Mestre da “Guerra Brasílica” 

 

Fonte: http://mentesdecomandos.blogspot.com/. Acesso 25/03/2020 

 

Na 1ª batalha dos Guararapes, se tornou Sargento-Mor na tropa de Fernandes Vieira e 

obteve destaque nesta batalha, por ter conduzido o ataque frontal sobre os holandeses, através 

do Boqueirão. Na 2ª Batalha dos Guararapes combinou um ataque de flanco desfechado por 

Vidal de Negreiros, sobre um exército inimigo em posição nas alturas da atual Igreja N. S. 

dos Prazeres. Foi o ataque mais violento com apenas duas peças de Artilharia em posição no 

monte. (BENTO, 2004, p.150). 
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Portanto, a principal contribuição militar de Antônio Dias Cardoso foi o seu vasto 

conhecimento e experiência nas emboscadas, táticas de guerrilha e demais guerras irregulares. 

Sua importância ficou marcada na história do Brasil através do Batalhão de Forças Especiais 

do Exército, que hoje leva seu nome. (BENTO, 2004, p.150). 

 

2.5 A PRIMEIRA BATALHA DE GUARARAPES (19 DE ABRIL DE 1648) 

 

Em abril de 1648 os luso-brasileiros obtinham o controle do interior de Pernambuco e 

deixaram os holandeses sitiados em Recife, entretanto após receberem reforços, as tropas do 

Comandante Sigismund Von Schkoppe, resolvem romper o cerco e tinham como objetivo 

inicial se apossar do Cabo de Santo Agostinho, local por onde chegavam recursos, vindos da 

Bahia, para os luso-brasileiros combaterem em Pernambuco, todavia para chegar no Cabo de 

Santo Agostinho, os holandeses teriam que passar pela região dos montes Guararapes. 

(BENTO, 2004, p.51). 

A região dos Guararapes era composta por três montes: o do Telégrafo, o do Oitieiro e o 

do Oitizeiro. Na extremidade sul, do Oitizeiro havia o boqueirão, que era um local estreito e 

aberto em um terreno de restingas e alagadiços, rota de passagem quase obrigatória para quem 

de Recife fosse em direção ao sul de Pernambuco, tornando-o assim um local propício para 

emboscadas. (BENTO, 2004, p.53). 

No dia 17 de abril, o comandante das tropas da WIC deu início à ofensiva com o intuito 

de se apossar o Cabo de Santo Agostinho, porém antes de se deslocar para o local, as tropas 

realizaram diversas demonstrações de que iriam atacar o Arraial Novo do Bom Jesus, um dos 

principais redutos luso-brasileiros, para que o grosso das forças luso-brasileiras se 

concentrasse na região do Arraial e, assim, garantir a passagem em segurança dos holandeses 

pelo boqueirão. (FARIA, 2015, p.62). 

No dia 18 de abril, após marcharem pelo litoral sul, as tropas do Comandante Von 

Schkoppe passaram a noite nas proximidades dos montes Guararapes, sendo acompanhadas 

através de patrulhas pelos luso-brasileiros, que notaram as reais intenções do inimigo, 

resolvendo então, realizar um ataque surpresa, aproveitando o máximo do terreno. Para esse 

fim, o Comandante das tropas luso-brasileiras Francisco Barreto de Meneses dispõe a tropa 

nos montes e no boqueirão à espera do inimigo com o seguinte plano: Antônio Dias Cardoso 

iria atrair as tropas da WIC para o boqueirão, onde seriam surpreendidas por ataques frontais 



  16 

através das tropas de João Fernandes Vieira e Vidal de Negreiros e destruídos por ações nos 

flancos graças às tropas de Filipe Camarão e Henrique Dias. (FARIA, 2015, p.62). 

 

Figura 4: Felipe Camarão, capitão-mor dos índios do Brasil 

 

Fonte: http://blogs.diariodepernambuco.com.br. Acesso em 25/03/2020  

 

E no dia 19 de abril o plano foi em prática conforme o planejado e após 4 horas de 

embates os holandeses retraíram para Recife, batidos em todas as frentes, com 

aproximadamente 900 baixas, entre mortos e feridos. Esse modo de guerrear genuinamente 

brasileiro é conhecido como “guerra brasílica”, que surgiu da fusão entre doutrinas militares 

ibéricas e o modo de combate dos silvícolas, sendo caracterizada por ações de surpresa, 

mobilidade, iniciativa individual, uso do terreno e dispersão, com o intuito de emboscar o 

inimigo, levando-o a inquietude. Essa vitória torna evidentes os sentimentos de nacionalismo, 

patriotismo e de defesa do seu território, no qual negros brancos e índios se unem para 

expulsar o invasor do seu território. (FARIA, 2015, p.62). 

 

2.6 A SEGUNDA BATALHA DE GUARARAPES (19 DE FEVEIRO DE 1649) 

 

A segunda Batalha dos Guararapes se inicia no dia 17 de fevereiro de 1649, onde, cerca 

de 3.600 holandeses, comandados pelo Coronel Van de Brinck, se deslocaram de Recife até 

os montes Guararapes, onde os luso-brasileiros haviam se retirado em 19 de abril de 1948 por 

não acharem favorável manter as tropas alojadas na região. (GONÇALVES, 2008, p.84). 

Os holandeses acreditavam que com esse deslocamento, atrairiam os luso-brasileiros 

para os montes e assim venceriam uma possível guerra. Entretanto, com cerca de 2.600 

homens chefiados por Barreto de Meneses, foram verificar o local e perceberam que o 
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exército inimigo havia ocupado não somente os montes Guararapes, mas também, o 

boqueirão e o monte Oitieiro, com suas defesas estaladas ao norte. (GONÇALVES, 2008, 

p.84). 

Com isso, em 18 para 19 de fevereiro, os luso-brasileiros iniciaram o deslocamento até 

os montes Guararapes e se instalaram através de passagens já existentes ao sul dos montes e 

do boqueirão, as tropas de Fernando Vieira, Henrique Dias, Diogo Camarão, Vidal de 

Negreiros, Dias Cardoso, Figueiroa e Antônio Silva, estavam prontos para o ataque. (FARIA, 

2015, p.64). 

As tropas da WIC esperavam que os luso-brasileiros os atacassem, porém esperaram 

vão, cansados e com sede, a tropa holandesa decidiu então retornar a Recife. Na tarde do dia 

19, retornando a tropa para Recife, os holandeses foram atacados em toda a frente de 

surpresa. No boqueirão, as tropas de Vieira atacaram as de Brinck. Nos montes, Henrique 

Dias atacou Claes e depois apoiou Vieira no boqueirão. Diogo Camarão, Dias Cardoso e 

Antônio Silva atacaram Hauthy que possuía a maior tropa. Figueiroa e Vida de Negreiros 

seguraram as tropas de Branden e Helst e logo em seguida, foram dizimadas por Dias 

Cardoso e Antônio Silva. (FARIA, 2015, p.64). 

Após três horas de guerra, os holandeses se dissolveram. Nesse segundo confronto, 

ocorreram cerca de 1.500 baixas (mortos, feridos ou aprisionados) na tropa holandesa e 300 

luso-brasileiros. O êxito na batalha permitiu manter o cerco a Recife e estabelecer o fim do 

império holandês no Brasil. (FARIA, 2015, p.64). 

 

Figura 5: A Batalha dos Guararapes": A formação mítica de um Exército multirracial que 

lutou contra os holandeses em 1648-49 

 

Fonte: https://guerras.brasilescola.uol.com.br. Acesso 25/03/2020 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com uma abordagem bibliográfica e 

documental. A revisão integrativa por se tratar de um método criterioso e amplo, visa 

identificar o conhecimento produzido sobre determinado tema. Além disso, fornece 

informações suficientes que responda à pergunta norteadora da presente pesquisa será: “A 

“rebelião” dos luso-brasileiros fez com que surgisse um sentimento de patriotismo pelo Brasil 

e consequentemente a criação do Exército Brasileiro”? 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 São considerados como critério de inclusão desta pesquisa, todos os artigos, livros, 

trabalhos de conclusão de curso, produzidos por profissionais que tiverem em seus títulos as 

palavras chaves relacionadas à temática proposta. Excluem-se todas as publicações que não 

correspondam aos critérios de inclusão referenciados. 

 

3.2.2 ANÁLISE DO REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

Após a seleção do material, será realizada uma leitura exploratória das obras 

bibliográficas com objetivo de verificar quais os conteúdos dos artigos consultados têm 

relação com a pesquisa. Em seguida, será realizada uma leitura analítica dos artigos, com a 

finalidade de ordenar os dados contidos nas fontes, buscando-se a obtenção de respostas ao 

problema da pesquisa. E para finalizar será efetuada a leitura interpretativa na qual será 

conferida a pergunta norteadora. 

 

3.2.3 COMPARAÇÃO DE DADOS 

A busca será realizada nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico e Biblioteca da 

Academia Militar das Agulhas Negras, mediante o cruzamento das seguintes palavras-chaves: 

“Exército brasileiro”, “Guerra dos Guararapes” e, “Patriotismo”, e suas respectivas traduções 

para o inglês: “Brazilianarmy”, “Guararapes War” e, “Patriotism”.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As invasões holandesas no nordeste brasileiro foram resultado de divergências político-

econômicas entre Espanha e Portugal (União Ibérica) e a Holanda. Devido as sanções 

impostas pelo Rei Felipe II a Holanda dada a sua independência e grande ascensão militar, 

marítima e comercial, principalmente no comércio açucareiro. A Holanda após realizar uma 

série de expedições para o litoral brasileiro que não obtiveram resultado expressivo, notaram 

a fragilidade militar que a colônia possuía e que Recife era um excelente ponto estratégico 

para conquistar toda a América do Sul.  

Pernambuco foi o palco dos principais confrontos realizados durante o período colonial, 

as batalhas para expulsar o inimigo holandês do território estão eternizadas na história militar 

brasileira e as marcas desse período presentes até os dias atuais na cultura pernambucana 

formam os primeiros traços da identidade do povo brasileiro e formação de um exército 

miscigenado composto por negros, brancos e índios, disposto a defender sua pátria contra o 

inimigo.  

Mesmo com sua origem após a Independência do Brasil com D. Pedro I, quando de fato 

o país deixou de ser uma colônia portuguesa, fica evidente os primeiros traços de origem do 

Exército, uma vez que fora a primeira vez que um grupo armado treinado se reuniu para 

defender seu território e manter sua cultura e religião contra um invasor externo. Além disso, 

as Batalhas dos Guararapes foram importantes para instaurar um espírito nativista no povo 

pernambucano que se refletiu posteriormente na Guerra dos Mascates, na qual os senhores de 

engenho nascidos já na colônia lutaram para expulsar os portugueses comerciantes de Recife.  

 As marcas do século XVI que ficaram eternizadas na cultura pernambucana são 

refletidas ainda hoje nas cidades de Recife e Olinda. O povo pernambucano tem muito apreço 

a esse período da história e muito orgulho, não só dos resultados das batalhas, mas também 

dos legados deixados até mesmo pelo holandês Maurício de Nassau que durante seu governo 

modernizou e transformou a cidade do Recife através da construção de pontes, arquitetura das 

ruas e dos edifícios e mais uma série de outras contribuições que os pernambucanos se 

orgulham de fazerem parte desse nascimento do brasileiro. Além disso, tem-se também a 

criação em 1971 do Parque Histórico Nacional dos Guararapes localizado no município de 

Jaboatão dos Guararapes onde foram travadas e vencidas as duas batalhas precursoras do 

Exército Brasileiro. 
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 Já as contribuições para a história militar do Brasil vêm sendo evidenciadas ao longo 

dos anos. Vale ressaltar as ações dos heróis patriotas João Fernandes Vieira, André Vidal de 

Negreiros, Antônio Dias Cardoso, Henrique Dias, Filipe Camarão e Francisco Barreto de 

Meneses cujos feitos foram primordiais para defesa e vitória nas guerras. Algumas ações 

militares foram tão expressivas que contribuíram para a evolução da arte da guerra como por 

exemplo, a Guerra Brasílica que surgiu da fusão entre as doutrinas militares europeias e 

indígenas cujas ações se baseavam em ataques surpresas, grande mobilidade, judicioso uso do 

terreno e táticas de emboscadas. Além da Guerra Brasílica, tem-se também o espírito de 

iniciativa, rapidez, agressividade e o uso da força moral como forma de motivar a tropa contra 

um inimigo que possuía um dos melhores exércitos do mundo. 

 Por fim, vale ressaltar o Decreto de 24 de Março de 1994 que instituiu o Dia 19 de 

Abril de 1648 data da 1ª Batalha dos Guararapes como o Dia do Exército Brasileiro  e 19 de 

Abril de 1971 a criação do Parque Histórico Nacional dos Guararapes assinado pelo então 

Presidente da República Itamar Franco que possuía como Ministro do Exército General 

Zenildo de Lucena. Hoje, passados mais de 350 anos dos episódios descritos, vemos 

consagrados no país organizações militares com denominações históricas em homenagem aos 

heróis patriotas, algumas delas são: 1º Batalhão de Forças Especiais – Goiânia – GO - 

“Batalhão Antônio Dias Cardoso“, 1º Batalhão de Ações de Comandos – Goiânia – GO - 

“Batalhão Francisco Padilha, 4º Batalhão de Polícia do Exército – Olinda – PE - “Batalhão 

João Fernandes Vieira “, 10º Brigada de Infantaria Motorizada – Recife – PE - “Brigada 

Francisco Barreto de Menezes “ e a 7ª Divisão de Exército – Recife – PE - “Região Matias de 

Albuquerque“, entre outras que guardam ontem, hoje e sempre o legado e as raízes do 

exército e do povo brasileiro. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A formação do Exército não se deu da noite para o dia, ou seja, não se finalizou ou 

completou todas necessidades e características que um exército precisa. Uma vez que, a 

construção e manutenção de todos os valores e aprendizados vem ao longo de toda história 

colonial, imperial e republicana do Brasil. 

Entre as diversas batalhas empreendidas no solo brasileiro, as Batalhas dos Guararapes, 

ocorridas na Capitania de Pernambuco, hoje atual Estado de Pernambuco, foram de extrema 

importância para a formação do Exército Nacional. Pernambuco foi historicamente palco de 

diversos conflitos, principalmente no início da história do Brasil devido a sua posição 

geográfica, estratégica tanto para a metrópole Portugal quanto para a Holanda em seu período 

de domínio. Nesse sentido, o território pernambucano foi alvo de diferentes formas de 

exploração e invasões no período colonial, fator que foi resultando numa insatisfação da 

população ali residente, uma vez que foi crescendo o sentimento nativismo e patriotismo 

daqueles que ali estavam e ali queriam defender. Tal cenário foi premissa para a Insurreição 

Pernambucana e as Batalhas dos Guararapes, ocorridas entre os anos de 1645 e 1649, cujo 

objetivo principal era a expulsão dos holandeses do território, a fim de que fosse mantida a 

colônia portuguesa e os todos os lucros que ela gerava a sua metrópole. Os conflitos contra os 

holandeses em Pernambuco perduraram por mais de 10 anos e foram primordiais para o 

surgimento de um espírito nacionalidade e formação de uma força militar no Brasil. 

As Batalhas dos Guararapes são retratadas e reconhecidas por muitos historiadores 

como o pontapé inicial da formação do povo e do Exército Brasileiro. Foram motivas por uma 

série de fatores que agravaram o descontentamento da população de Recife e Olinda, dentre 

os quais destacam-se o aumento de impostos sobre o açúcar e o pau-brasil, a imposição do 

calvinismo como religião. 

A vitória luso-brasileira nos Guararapes teve dimensão nos quatro campos do Poder: 

político, econômico, psicossocial e militar. No campo militar, significou a formação da 

primeira ideia de Força Armada genuinamente nativa, com a gestação de uma doutrina 

própria, a Guerra Brasílica, que provou ser eficiente e eficaz contra invasores externos. 

Guararapes, em outras palavras, foi um brado ao mundo, anunciando que o chão já tinha 

dono. Neste aspecto, ultrapassou a subserviência à Metrópole, mostrando que a terra já tinha 
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personalidade própria. (As batalhas dos Guararapes: descrição e análise militar / Cláudio 

Moreira Bento. - 2.ed. - Porto Alegre: Gênesis, 2004.) 

Espírito de Guararapes é o espírito que inspira o Exército Brasileiro do presente e que 

desde Guararapes o vem inspirando em suas lutas pela Unidade Nacional, durante a 

Independência e Regência; pela Integridade e Soberania do Brasil nas lutas do Prata e, em 

especial, na Guerra da Tríplice Aliança; pela Paz Social e evolução política na Abolição e 

República; pela Liberdade e Democracia na campanha da Itália e, ultimamente atuando 

sempre, identificado e em sintonia, com as aspirações do povo brasileiro, do qual é parcela 

armada e dele emergiu durante a Insurreição Pernambucana (1645-1654)...” (Major Cláudio 

Moreira Bento, 1971). 

O Decreto de 24 de março de 1994, assinado pelo Presidente Itamar Franco instituindo 

o dia do Exército Brasileiro no dia 19 de abril, data da primeira batalha dos Guararapes, 

reforça que o Exército Brasileiro tem suas raízes em Guararapes. 

É importante notar que o Exército Brasileiro, oficialmente, foi institucionalizado após a 

independência do Brasil, em 1822. Neste momento, nasceu o Brasil independente com um 

Exército voltado para proteger a nova nação. Porém, pode-se afirmar que a origem do 

Exército Brasileiro remonta as Batalhas em Guararapes, no Estado de Pernambuco. 

O dia 19 de abril é uma data festiva e importante para o Exército Brasileiro. Comemora-

se o seu nascimento, momento no qual brasileiros lutaram para defender o território colonial 

do invasor estrangeiro e inauguraram um sentimento genuíno de pertencimento à terra e de 

amor à Pátria. Esse sentimento é passado de geração para geração aos integrantes da Força 

Terrestre e ao público externo, tudo mediante textos alusivos, grandes formaturas e 

campanhas publicitárias. 

Dessa forma, chega-se à conclusão de que o Exército Brasileiro realmente nasceu em 

1648, quando um grupo de pessoas de raças diferentes lutaram com o mesmo objetivo: 

expulsar um invasor estrangeiro das terras amadas, sua pátria. Em vários outros momentos, 

brasileiros se juntaram para expulsar estrangeiros do país, como por exemplo, após a 

independência, que precisou ser consolidada na Bahia, Pará, Cisplatina e Maranhão. Porém, o 

primeiro momento de união e amor à Pátria ocorreu em Guararapes, conforme demonstrado 

neste trabalho. 

 

 



  23 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, CAPISTRANO DE. Guerras flamengas. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 

Pesquisa Social, 2009. pp. 66-88. Disponível em:<http://books.scielo.org/id/kp484/pdf/abreu-

9788579820717-08.pdf> Acesso em 22 de janeiro 2020 

 

BENTO, CLÁUDIO MOREIRA. As batalhas dos Guararapes: descrição e análise militar. 

2.ed. Porto Alegre: Gênesis, 2004. 208p. Acesso em 15 de janeiro 2020 

 

GONDIM, AMANDA MARQUES DE CARVALHO. A Pátria Nasceu Aqui: O Discurso 

Das Batalhas Dos Guararapes E A Educação Nas Décadas De 1960 E 1970. Universidade 

Federal de Pernambuco: Recife, 2011. 133p Disponível em: 

<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/4858/1/arquivo813_1.pdf>. Acesso em 15 

de janeiro 2020. 

 

GONÇALVES, FÁBIO CHRISTIANO CAVALCANTI. Paisagem e reminiscência: o 

Tombamento do campo de batalhas dos Montes de Guararapes. Recife, O autor, 2008. 

171 p. Disponível em:< 

https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/3109/1/arquivo2302_1.pdf> Acesso em 22 de 

janeiro 2020 

 

FARIA, DURLAND PUPPIN. Introdução À História Militar Brasileira. Resende: 

Academia Militar das Agulhas Negras, 2015. 392 p. Acesso em 22 de janeiro 2020 

 

KANTER, MARCELO DE MELLO. O Brasil no século XVII: A emergência da guerra 

brasílica e a projeção autônoma de elites brasileiras. IX Encontro Nacional da Associação 

Brasileira de Defesa (ENABED), Florianópolis, 2016. Disponível em:< 

http://www.enabed2016.abedef.org/resources/anais/3/1466389713_ARQUIVO_Artigo.pdf> 

Acesso em 22 de janeiro 2020 

 

RODRIGUES, KLÉBER. “A Primeira Missa No Brasil” E “Batalha Dos Guararapes”: 

Representação Sobre Os Povos Indígenas Em Pinturas De Victor Meirelles. Ponta de 

Lança, São Cristóvão, v.11, n. 21, jul.-dez. 2017. Acesso em 15 de janeiro 2020. 

 

NASCIMENTO, RÔMULO LUIZ XAVIER DO. As violentas batalhas nos Montes 

Guararapes foram o início do fim da ocupação holandesa no Brasil. Universidade Federal 

Fluminense: Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: 

<http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/wp-content/uploads/2017/02/Descendo-a-

ladeira-Revista-de-Hist%C3%B3ria.pdf> Acesso em 23 janeiro 2020 

 



  24 

SETE, ARNALDO. [et al.]. Monte dos Guararapes: resistindo por séculos. Faculdade 

Metropolitana do Grande Recife, Jaboatão dos Guararapes, PE. Acesso em 18 janeiro 2020 

 

SILVA, LEANDO PATRICIO DA.“De Guararapes veio tudo”: representações da 

pernambucanidade no discurso dos políticos pernambucanos, 1979-1986. Universidade 

Federal Rural de Pernambuco: Recife, 2012. 142p. Disponível em:< 

http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/bitstream/tede2/4775/2/Leandro%20Patricio%20da%20

Silva.pdf> Acesso em 18 janeiro 2020 

 

VILAÇA, MARCOS VINICIUS. Duas vezes Guararapes (1648-1649). Fundação Cultural 

Exército Brasileiro: Brasília. p.12. Disponível em: 

<http://www.funceb.org.br/images/revista/13_3c1f.pdf> Acesso em 20 de janeiro 2020 

 

ZIMMERMANN, ODIRLEI. O Exército Brasileiro. Curso de História da Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul: Ijuí, 2015. 34 p. Disponível em:< 

http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3114/TCC-

_Definitivo.pdf?sequence=1> Acesso em 22 de janeiro 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


