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Resumo 

 

Neste texto, pretendemos iluminar a figura de 

Virgínia de Castro e Almeida, através da 

colecção «Grandes Portugueses», iniciada 

pela escritora em 1943. Esta colecção de 

narrativas, destinada aos leitores mais novos, 

pretendia divulgar a vida e a obra de figuras da 

História de Portugal, sendo um claro 

instrumento pedagógico e doutrinário, 

colocado ao alcance dos jovens leitores da 

época. 
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Abstract 

 

In this text we claim to emphasise the figure of 

Virgínia de Castro e Almeida, through the 

collection «Grandes Portugueses», initiated by 

the writer in 1943. This collection of narratives, 

edited to the younger readers, wanted to 

divulge life and work of important figures of 

Portuguese History. Is a clear pedagogical and 

doctrinal instrument placed in attainment of 

younger readers from the epoch.  
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1 – Introdução 

 

De um modo geral, os livros para 

crianças e para jovens encerraram, nas mais 

diversas épocas, uma clara função educativa, 

transformando-se não raro em materiais 

pedagógicos, por vezes com determinadas 

intenções doutrinárias. 

 Assim, neste texto, pretendemos 

analisar algumas narrativas da colecção 

«Grandes Portugueses», iniciada pela 

escritora Virgínia de Castro e Almeida, em 

1943, editada pelo Secretariado da 

Propaganda Nacional (SPN) e pelo 

Secretariado Nacional de Informação, Cultura 

Popular e Turismo (SNI). Esta colecção, 

destinada aos leitores mais novos, pretendia 

divulgar a vida e a obra de figuras da História 

de Portugal. 

 Na verdade, estas narrativas 

apresentam determinadas representações 

sobre a História de Portugal e sobre as figuras 

históricas, sobre os seus governantes e 

também sobre a ideologia vigente na época, 

que as tornam num claro instrumento 

pedagógico e doutrinário, colocado ao alcance 

dos jovens leitores de então. 

 

2 – Apresentação da colecção 

«Grandes Portugueses» 

 

A colecção «Grandes Portugueses» 

veio a lume pela primeira vez em 1943 e 

apresenta, pelo menos, uma tripla autoria. 

Assim, os quatro primeiros volumes, intitulados 

Dom Fuas Roupinho, Fernão Lopes, Dom 

Gualdim Pais e Gil Vicente, são assinados 

pela escritora Virgínia de Castro e Almeida, 

ilustrados por Pamela Boden e publicados, 

entre 1943 e 1945, pelo Secretariado de 

Propaganda Nacional (SPN) e pelo 

Secretariado Nacional de Informação, Cultura 

Popular e Turismo (SNI).  

Os restantes volumes da colecção, 

após a morte de Virgínia de Castro e Almeida 

em 1945, foram quase todos assinados por 

João Estêvão Pinto1 (Barreto, 2002). 

Neste estudo iremos debruçar-nos 

apenas sobre os quatro volumes da colecção 

«Grandes Portugueses», assinados por 

Virgínia de Castro e Almeida2, uma vez que 

pretendemos conhecer um pouco melhor estas 

narrativas de fundo histórico e doutrinário 

assinadas por uma escritora de literatura 

infantil e juvenil, que já tinha publicado 

anteriormente uma outra colecção, a colecção 

«Pátria»3, que, cremos, tinha subjacente 

objectivos semelhantes à colecção objecto 

deste estudo. 

                                                 
1 Os outros volumes, que constituem a colecção 
«Grandes Portugueses», assinados por João 
Estêvão Pinto, intitulam-se Duarte Pacheco Pereira 
(nº 5), Luís de Camões (nº 6), Infante Dom 
Henrique (nº 7), São João de Brito (nº 8), Dom 
Afonso Henriques (nº 9), Afonso de Albuquerque (nº 
11), Marquês de Pombal (nº 12), Santo António de 
Lisboa (nº 13), O Santo Condestável (nº 14), São 
João de Deus (nº 15), Dom João de Castro (nº 16), 
Dom Francisco de Almeida (nº 17), Vasco da Gama 
(nº 18) e Pedro Álvares Cabral (nº 23). O volume 
Heróis da Tomada de Lisboa (nº 10) foi assinado 
por Teresa Leitão de Barros. Pelo menos alguns 
destes volumes conheceram uma 2ª edição nos 
anos 50, como é o caso, por exemplo, dos títulos 
Duarte Pacheco Pereira (nº 5), São João de Brito 
(nº 8), Dom João de Castro (nº 16) e Dom 
Francisco de Almeida (nº 17). Gostaríamos de 
referir que estes são os volumes da colecção 
«Grandes Portugueses», existentes na Biblioteca 
da Universidade de Évora e que obviamente 
baseámos a nossa investigação neste espólio. 
Segundo Torgal (1989), fazem parte ainda desta 
colecção «Grandes Portugueses», os títulos Paulo 
Dias de Novais, Salvador Correia de Sá e 
Benevides, D. Miguel I e Bartolomeu Lourenço de 
Gusmão. 
2 Virgínia de Castro e Almeida (1874 / 1945). Para 
mais informações sobre a vida desta escritora, cf. 
Barreto (1998; 2002) ou Nóvoa (2003). 
3 Sobre a colecção «Pátria», cf. Ribeiro (1994) e 
Torgal (1989, 1992). 
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Por outro lado, pretendemos ainda 

iluminar a figura de Virgínia de Castro e 

Almeida, uma escritora versátil que marcou 

certamente a área da escrita para os mais 

novos, na primeira metade do século XX. 

Assim, neste texto iremos analisar não 

só as diferenças estruturais existentes entre 

estas quatro narrativas, mas também a 

transmissão das representações do pensa-

mento do Estado Novo presente nestes textos, 

para os jovens leitores de então. 

 

3 – Estrutura da colecção «Grandes 

Portugueses» 

 

3.1 – A introdução à colecção 

 

No primeiro número da colecção 

«Grandes Portugueses», Dom Fuas Roupinho, 

encontramos uma introdução à colecção. 

Nesta introdução, Virgínia de Castro e Almeida 

explicita o tema da colecção, qual a 

modalidade literária eleita e o público leitor a 

que a mesma se destina. 

Assim, o tema da colecção é as 

figuras da História de Portugal. No entanto, 

através desta colecção pretendia-se iluminar e 

dar a conhecer, num primeiro momento, não 

as consideradas grandes figuras da História de 

Portugal, mas sim aquelas que eventualmente 

seriam menos conhecidas ou mesmo 

desconhecidas, 

«Entre tantos génios que levaram 

a nossa Pátria pequenina até aos confins 

do mundo e espalharam o nome português 

sôbre tôda a face da terra, há uns que são 

conhecidos de todos nós, há outros ainda 

ignorados ou que o vendaval dos nossos 

infortúnios envolveu na poeirada do 

esquecimento. Falaremos em primeiro 

lugar destes últimos.» Dom Fuas 

Roupinho, 1943:5 

 

Cremos que este propósito da autora, 

expresso claramente na introdução da 

colecção, não terá sido plenamente alcançado, 

se tivermos em conta não só os quatro 

volumes escritos por Virgínia de Castro e 

Almeida mas também os restantes volumes, já 

assinados por João Estêvão Pinto, parecendo-

nos que a maioria das figuras tratadas nos 

livros eram consideradas conhecidas e 

grandes heróis da História de Portugal4. 

No prelúdio à colecção, encontramos 

ainda enunciada a modalidade literária eleita 

para a mesma. Assim, a autora afirma que não 

pretende escrever livros de História, mas sim 

narrativas de ficção, sem qualquer carácter de 

ordem científica, 

«Somos contadores de histórias 

(...). As minhas histórias não são oficiais; 

têm os pés cravados na terra sã e fecunda 

de Portugal, e a cabeça lá muito no alto 

entre as névoas resplandescentes do 

sonho». Dom Fuas Roupinho, 1943:6 

 

Torgal (1989, 1992) afirma que à volta 

dos anos 40, em pleno período salazarista, a 

História era contada às crianças por “literatos”, 

confundia-se com a “estória”, não se tendo em 

conta o rigor científico. No entanto, 

gostaríamos de lembrar, no que a esta 

colecção e a esta autora diz respeito, que ela 

própria afirma que não vai escrever História e 

sim escrever histórias, destinadas aos jovens, 

onde realidade e fantasia se interligam e se 

misturam. Assim, estamos dentro do campo da 

                                                 
4 Na verdade, se conferirmos os títulos dos volumes 
desta colecção, rapidamente nos apercebemos que 
os textos se debruçam e iluminam, na sua grande 
maioria, personagens que são encaradas como 
heróis da História de Portugal. 
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ficção e não dentro do campo de uma 

disciplina, marcada pelo rigor científico. 

Por fim, na introdução à colecção, a 

autora esclarece qual o público leitor a que a 

mesma se destina, ou seja, um público leitor 

juvenil, “os rapazes e raparigas da Mocidade 

Portuguesa”, 

«Somos contadores de histórias; 

e vamos contar as nossas histórias aos 

rapazes e às raparigas da «Mocidade 

Portuguesa» que andam nas escolas e 

sabem provavelmente mais do que nós 

dos factos oficiais do nosso passado.» 

Dom Fuas Roupinho, 1943:6 

 

Assim, talvez possamos afirmar que 

estas narrativas se destinavam, num primeiro 

momento, a recrear os jovens leitores, mas 

também simultaneamente elas vão-lhes 

oferecer uma visão e uma versão de 

determinadas figuras e de determinados factos 

da História de Portugal.   

 

3.2 – A estrutura das narrativas da 

colecção 

 

As quatro narrativas da colecção 

«Grandes Portugueses» assinadas por 

Virgínia de Castro e Almeida apresentam 

estruturas diversas, embora nos pareça que as 

podemos integrar dentro das narrativas 

recreativas5.  

Deste modo, Dom Fuas Roupinho 

apresenta-se como uma biografia desta figura 

histórica. Em Dom Gualdim Pais, surge-nos a 

biografia desta figura histórica, inserida nas 

peripécias dos reinados dos reis que serviu. Já 

                                                 
5 Seguimos neste ponto os conceitos propostos por 
García Padrino (2000). Segundo este autor, as 
obras recreativas podem ter componentes literários, 
mas o seu fim é transmitir informações ou 
instruções, sendo alheias às categorias estéticas da 
literatura. 

em Gil Vicente, é-nos apresentada a biografia 

e a obra literária deste escritor. 

Fernão Lopes já não nos parece que 

possa ser considerado um texto de carácter 

biográfico. Este texto afigura-se-nos como 

sendo uma narrativa recreativa, onde se 

pretende transmitir determinadas informações 

muito precisas, nomeadamente sobre a vida e 

a obra de alguns cronistas e de alguns 

escritores portugueses dos séculos XIV a XVI. 

Este objectivo é mesmo enunciado no texto, 

quando na página 7 do mesmo se apresenta 

uma lista dos cronistas, considerados pela 

autora como os mais importantes – “Aqui 

apresentamos uma lista dos nossos principais 

cronistas e das suas obras (…)”.  

Na verdade, o título Fernão Lopes não 

é sinónimo de que vamos encontrar uma 

biografia deste cronista, serve sim, talvez 

porque é considerado o primeiro cronista do 

reino de Portugal, para intitular uma narrativa, 

onde se nos apresenta uma galeria de 

escritores, pertencentes a determinadas 

épocas, que escreveram os mais diversos 

tipos de obras. 

Realmente, cremos que subjacente a 

estas quatro narrativas está uma grande 

preocupação em informar e recrear os jovens 

leitores, sobre os mais variados aspectos da 

História de Portugal, coexistindo simultanea-

mente aspectos que podem ter um carácter 

rigoroso e científico e aspectos que se inserem 

dentro do âmbito da pura ficção. 

Por outro lado, estas narrativas 

apresentam uma série de considerações de 

carácter ideológico, que conjuntamente com 

estas informações de carácter histórico, muitas 

vezes também elas manipuladas, transformam 

estes textos em verdadeiros instrumentos 

doutrinários ao serviço do Estado Novo. 
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3.3 – A transmissão das representa-

ções do pensamento da época presente na 

colecção 

 

3.3.1 – A História de Portugal e as 

figuras históricas 

 

Na verdade, nestas narrativas, a 

História de Portugal é apresentada aos jovens 

leitores da época como sendo uma história 

cheia de notáveis acontecimentos e de 

grandes heróis, nas mais diversas áreas e 

facetas. Assim, tanto os escritores, presentes 

na colecção, como Fernão Lopes e Gil 

Vicente, como os guerreiros, como D. Fuas 

Roupinho e Gualdim Pais, são considerados 

geniais. 

Portugal é sempre considerado um 

país muito pequeno, é “a nossa Pátria 

pequenina”6, o que não invalida que através 

dos seus grandes heróis e dos seus feitos, não 

se tenha imposto no mundo inteiro. 

A noção de pequenez e de 

inferioridade é sempre posta em evidência nas 

situações de guerra, onde um número muito 

reduzido de portugueses enfrenta e vence 

sempre enormes exércitos inimigos. 

A superioridade dos portugueses 

assenta em dois factores, que são a confiança 

no seu valor e a protecção divina, que advém 

da sua fé em Deus, 

«A nossa história está cheia de 

milagres. Sempre o nosso número é 

inferior ao dos nossos inimigos. Guerras 

contra o poder dos Moiros, guerras contra 

os grandes exércitos espanhóis, guerras 

contra milhões de gentios e infiéis no 

Oriente…Por tôda a parte umas centenas 

de Portugueses resolutos, seguros de si e 

da protecção do Céu, venceram inimigos 

                                                 
6 Dom Fuas Roupinho, 1943:5. 

mais numerosos e fortes do que êles. 

Assim conquistámos o território de 

Portugal e o conservámos; e assim 

descobrimos o mundo e estendemos o 

nosso domínio a tantas terras e tantos 

mares.» Dom Fuas Roupinho, 1943: 19-

20. 

 

De facto, segundo Ribeiro (1994), na 

colecção «Pátria», também assinada por 

Virgínia de Castro e Almeida, o providencia-

lismo na História de Portugal era uma linha 

condutora, ao longo de todos os volumes da 

colecção.  

De algum modo, também nestas 

narrativas da colecção «Grandes Portugue-

ses» podemos notar a presença da providên-

cia divina nos mais diversos momentos e nas 

mais diversas figuras. Assim acontece, por 

exemplo, quando um exército mouro tenta 

conquistar a cidade de Tomar, 

«Os Templários com seus mantos 

brancos açoitados pelo vento lá no alto 

das ameias, mais parecendo arcanjos do 

que homens, despenhavam a morte sôbre 

os inimigos do seu Deus. (…) Assombra-

dos, alguns moiros afirmavam ter visto 

durante os combates, verdadeiros anjos 

descerem das núvens e, com suas vestes 

alvíssimas e suas espadas de fogo 

combater ao lado dos Templários.» Dom 

Gualdim Pais, 1944: 21. 

 

As figuras históricas são sempre 

ilustres, nobres, valentes, sublimes. Ribeiro 

(1994), tomando mais uma vez como exemplo 

a colecção «Pátria», afirma que as figuras 

históricas têm como característica uma certa 

precocidade, o que se explicaria devido a 

estarmos perante narrativas destinadas a um 

público de jovens leitores. Por outro lado, 

estas figuras históricas são-nos também 
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apresentadas como virtuosas, inspiradas por 

Deus. 

De facto, também algumas figuras 

históricas desta colecção «Grandes 

Portugueses» apresentam estas característi-

cas, nomeadamente os guerreiros, Dom Fuas 

Roupinho e Dom Gualdim Pais, 

«(…) Dom Fuas, criança ainda, 

andava a brincar com a garotagem da sua 

terra que capitaneava em fingimentos de 

guerras e perigosas aventuras. (…) Aos 

catorze anos manejava armas com o saber 

e a habilidade de um homem e não havia 

cavalo que desse com êle em terra, por 

mais bravo ou manhoso que fôsse. (…) Já 

se contavam tais histórias da sua bravura, 

que chegaram a parecer milagres. (…) E 

Dom Fuas respondia que estivesse ela 

descansada pois tinha no seu destino 

vencer tantos infiéis, que Nossa Senhora o 

não deixaria morrer antes de cumprir o seu 

fado.» Dom Fuas Roupinho, 1943: 7, 9, 10. 

 

Na verdade, estas narrativas 

apresentam uma determinada visão e versão 

da História de Portugal. A História de Portugal 

é apresentada como a melhor e a mais bela, 

as figuras históricas são sempre as mais 

nobres e as mais valentes. Os desaires só 

aconteceram na nossa história, se bem que 

nenhum seja claramente assinalado, a partir 

do momento em que os homens perderam a 

confiança em si mesmos e a fé na protecção 

de Deus. 

 

3.3.2 – O elogio do passado face à 

depreciação do presente 

 

Nestas narrativas assistimos a um 

elogio do tempo passado face a uma 

depreciação do tempo presente. Os aconteci-

mentos, os valores, as qualidades dos homens 

do tempo pretérito são inegavelmente 

positivas, superiores, em relação aos eventos, 

à falta de valores, aos defeitos, que caracteri-

zam o tempo presente, 

 

«Agora as notícias espalham-se 

com rapidez incrível; e a estupidez e 

ignorância dos homens que se julgam 

espertos e instruídos, são tamanhas que 

todos dão mais importância aos aparelhos 

que transmitem as notícias do que às 

próprias notícias. Assim as notícias, pelo 

caminho, em vez de ganharem beleza e 

verdade, retorcem-se em mentiras e 

fealdades porque os corações dos homens 

se complicaram com absurdas presun-

ções, perderam o respeito, a fé, o espírito 

de união, e já ninguém pensa em transmitir 

aos filhos os tesouros preciosos: culto da 

honra, orgulho da raça e amor da glória, 

que tornam os povos invencíveis.» Dom 

Fuas Roupinho, 1943:8. 

 

Na verdade, cremos que esta 

depreciação do presente e a exaltação do 

passado têm como um primeiro objectivo 

destacar épocas óptimas do passado, que 

devem servir de exemplo para os homens e 

para os jovens leitores do presente; um outro 

objectivo seria combater com veemência 

alguns princípios, que não existiriam em 

épocas pretéritas, e seriam responsáveis pela 

crise de valores, que imperava na sociedade. 

Realmente, o elogio do passado face a 

uma desvalorização do presente deve-se 

sobretudo à presença na sociedade de um 

determinado conjunto de princípios, considera-

dos nocivos, que contribuem para a corrupção 

dos valores, tidos como óptimos e ideais. 

 Assim, princípios como democracia, 

liberdade, igualdade, direitos do homem são 

encarados de um modo negativo, porque 
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põem em causa noções como dever, 

obediência ou fé, 

 «Assim a pobre gente era mais 

feliz do que é hoje; porque nesse tempo 

tinha um Deus de misericórdia a velar por 

ela e um paraíso à sua espera, e hoje 

roubaram-lhe Deus e o paraíso e deram-

lhe em troca uma falsa instrução e, 

acrescentada à sua miséria que não 

diminuiu, a amarga e ilusória crença na 

Liberdade, na Igualdade e na fôrça de 

imaginários direitos.» Gil Vicente, 1945: 

12-13. 

 

 Segundo Ribeiro (1994), na colecção 

«Pátria» está bem presente o princípio da 

autoridade, a virtude de saber obedecer. Do 

mesmo modo, na colecção «Grandes 

Portugueses», encontramos com grande 

ênfase a defesa e o elogio da obediência, uma 

vez que as elites mandam e o povo obedece, 

sofrendo corolários desastrosos quando esta 

fórmula é posta em causa, 

 «Que o equilíbrio do mundo só 

pode ser atingido pelo bom govêrno e 

exemplo de verdadeiras elites cultas, pela 

obediência inteligente do povo e pelo 

cuidado de cada um em conservar e 

defender com dignidade o seu lugar 

respectivo; (…) Não há elites; e o povo, 

sem elites que o guiem e lhe dêem 

exemplos e modelos, perde coragem e fé, 

declara que não precisa de mestres e cai, 

desamparado, na adoração do bezerro de 

oiro, única e miserável esperança que lhe 

resta.» Gil Vicente, 1945: 8,9,19. 

 

Assim, nestas narrativas assistimos a 

uma total descrença e a uma desvalorização 

dos direitos do homem, da liberdade e da 

igualdade entre os homens, da democracia, 

fazendo-se a apologia da obediência do povo 

às elites, da manutenção de classes sociais 

bem determinadas e sem mobilidade, da fé em 

Deus. 

Na realidade, nestas narrativas surge-

nos o elogio da Idade Média, época plena de 

virtudes e geradora de heróis sublimes, sendo 

a Revolução Francesa considerada como o 

dealbar de todas as desgraças, pelos princípi-

os que veiculou, 

 «Só perdemos a fôrça quando 

perdemos a fé em nós mesmos e em 

Deus, quando soprou de França o vento 

da Revolução de 1789 com a pestilência 

do ateísmo e das mentiras democráticas 

que, sob o falso nome de Liberdade, foram 

e ainda são as mais pesadas correntes 

que jamais escravizaram e enganaram os 

homens sôbre a face da terra.» Dom Fuas 

Roupinho, 1943:20. 

  

Aliás, segundo Torgal (1989, 1992) ou 

Ribeiro (1994), a colecção «Grandes 

Portugueses», nomeadamente os quatro 

volumes em presença, e mesmo a colecção 

«Pátria», privilegiam claramente a época da 

Reconquista e da Expansão, o que pode ser 

um indicador da leitura da História de Portugal 

que se transmitia aos jovens leitores, durante 

o período do Estado Novo. 

Ainda de acordo com Ribeiro (1994), a 

memória história do regime salazarista 

pretende reformular a axiologia medieval no 

século XX, e nela se inspiram os valores do 

Estado Novo. 

 

3.3.3 – A cultura e a instrução 

 

Este conjunto de narrativas apresenta 

também algumas das ideias vigentes em 

relação à cultura e à instrução. Assim, a 

instrução seria acessível a qualquer pessoa, 

através do estudo; já a cultura não estaria ao 
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alcance de qualquer indivíduo, ela seria 

apenas apanágio de determinadas pessoas, 

das elites, 

«Muitíssima gente, sobretudo em 

Portugal, confunde cultura com instrução. 

A instrução é uma coisa que se adquire 

com o estudo, a leitura, os cursos, a 

frequentação das escolas, fôrça de 

vontade, treino e habilidade mecânica do 

cérebro. (…) A cultura, porém, não se 

encontra ao alcance de qualquer pessoa, 

por muito esperta, habilidosa e tenaz que 

seja essa pessoa. A cultura é um requinte 

subtil do espírito, uma delicada ciência de 

pensar, uma arte suprema de viver; é uma 

árvore que leva séculos a crescer e que se 

forma muito devagar, alimentada pela 

experiência, tratada pela selecção; e, de 

tempos a tempos desabrocha em florações 

de elites, raras e preciosas, semelhantes a 

estrêlas lentamente acendidas por Deus 

no infinito com missão de guiar os 

rebanhos humanos.» Gil Vicente, 1945: 

5,6. 

 

Porém, a instrução apresentava 

alguns perigos, sobretudo quando aliada a 

períodos onde reinariam “as utópicas marés 

de igualdade”. Nestas alturas, desapareceriam 

as elites e logo perder-se-ia a cultura, 

ganhando importância a instrução. No entanto, 

a instrução não estaria verdadeiramente ao 

alcance de todos, embora houvesse essa falsa 

sensação, nesses períodos dominados pela 

igualdade. Por outro lado, a instrução era algo 

variável, incerto e levava o homem a perder a 

sua fé e a tentar substituir Deus, o que seria 

seriamente pernicioso, 

«A instrução é coisa da terra e, 

como tôdas as coisas da terra, variável e 

incerta (…). Quanto mais o homem nas 

suas investigações, descobertas e 

invenções, perde a fé no que não pode 

explicar e crê na possibilidade de se 

substituir a Deus, maior é a confusão, o 

desvairamento e a catástrofe da sua porfia 

(…).» Gil Vicente, 1945:17,18. 

 

Na verdade, segundo Carvalho (1996), 

Virgínia de Castro e Almeida não via qualquer 

vantagem em resolver o problema do 

analfabetismo, que grassava no país da 

época, achando mesmo que, por exemplo, a 

população rural nada ganharia com a 

alfabetização. 

Aliás, ainda de acordo com Carvalho 

(1996), a questão do analfabetismo era 

encarada na época de um modo elitista, uma 

vez que possivelmente seria melhor que o 

povo fosse ignorante, para manter a sua 

docilidade e resignação. No entanto, outra 

possibilidade seria ensinar o povo a ler, mas 

depois só permitir que lesse o que o Estado 

considerava conveniente.  

Em certa medida, parece-nos que 

podemos afirmar que a colecção, objecto 

deste estudo, se inseria dentro dessas leituras, 

consideradas convenientes pelo poder vigente 

na altura. 

 

3.3.4 – O governo do país  

 

Nestas narrativas, o país da época só 

apresenta uma imagem claramente positiva, 

para que se possa elogiar o governo e os 

governantes. Assim, surge-nos um país 

desenvolvido, com uma agricultura próspera, 

com boas vias de comunicação, com bons 

meios de transporte, com canalizações e 

electricidade, com equipamentos como 

escolas, hospitais, asilos, hotéis e restauran-

tes, com policiamento e segurança. 
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No entanto, este país tão próspero só 

existe porque tem um bom governo, liderado 

por um governante, inspirado por Deus, 

«(…) cujo desenvolvimento 

extraordinário dos últimos anos têm 

tornado Portugal um modêlo de bom 

govêrno que se impõe ao respeito do 

mundo. (…) Há oitocentos anos esta 

abençoada terra portuguesa onde habita-

mos em paz no meio da tormenta que vai 

destroçando o mundo inteiro, esta 

abençoada terra que um homem inspirado 

por Deus governa, encontrava-se ainda na 

posse dos moiros (…).» Dom Gualdim 

Pais, 1944:5,7. 

 

 Segundo Ribeiro (1994), encontramos 

aqui referências, ainda que encobertas, a 

Salazar, como sendo o redentor da Pátria. 

Realmente, neste excerto é transmitida aos 

jovens leitores a ideia de que através de um 

governo eficaz, liderado por um homem, com 

inspiração divina, os portugueses viviam num 

país bem-aventurado, desenvolvido, seguro e 

afastado da II Grande Guerra Mundial, que na 

época assolava o mundo. 

 Assistimos, de facto, a um elogio do 

governo e do seu líder, que é transmitido, 

mesmo que de uma forma mais subtil, para os 

jovens leitores da época. Mais uma vez, a 

providência divina está presente na História de 

Portugal, uma vez que o seu líder, naquele 

momento, era também ele inspirado por Deus. 

 

4 – Conclusão 

 

Os livros para crianças e para jovens 

podem apresentar também claras funções 

educativas e, consoante os períodos históri-

cos, podemos encontrar livros que encerrem 

evidentes propósitos doutrinários. 

Virgínia de Castro e Almeida, segundo 

Rocha (2001) ou Barreto (1998), era uma 

escritora que considerava que os livros para 

crianças deveriam ser formativos, abordando 

não raras vezes nas suas obras temas da 

História de Portugal, que ficcionou e colocou 

ao alcance das crianças e dos jovens de 

então. 

Segundo Gomes (1998), na época do 

Estado Novo, os livros infantis apresentam 

uma literatura com características nacionalis-

tas, por vezes com um pendor moralizante e 

historicista, onde se faz a apologia de 

determinados valores, que estavam de acordo 

com os princípios ideológicos deste período7. 

Numa segunda fase da sua vida, 

Virgínia de Castro e Almeida adere ao ideário 

do Estado Novo (Gomes, 1998) e algumas das 

suas obras, nomeadamente as quatro 

narrativas deste estudo, são obras que 

apresentam claros objectivos doutrinários, 

fazendo-se a apologia dos princípios 

defendidos pelo regime vigente, como o culto 

dos heróis, a exaltação da pátria, o princípio 

da autoridade ou a crença nas virtudes cristãs. 

De facto, encontramos nestas 

narrativas a velha estratégia, referida por 

Torgal (1992), em que utilizando-se figuras 

reais ou imaginárias, procura-se imprimir na 

criança leitora a imagem dos “bons”. Os seus 

                                                 
7 Segundo Nóvoa (2003), a colecção «Pátria» teve 
um enorme sucesso, tendo sido amplamente 
divulgada nas escolas, chegando a ser a sua leitura 
obrigatória nalgumas escolas primárias. A colecção 
«Grandes Portugueses» terá tido, segundo Nóvoa 
(2003), menos impacto. No entanto, já assinalámos 
anteriormente que, nos anos 50, alguns volumes 
desta colecção conheceram uma segunda edição, o 
que pode, de algum modo, atestar também a sua 
divulgação e popularidade. Estes dados dão-nos 
certamente a dimensão que pode ter atingido a 
doutrinação nos valores do Estado Novo, junto das 
crianças e dos jovens, através destas obras em 
particular. 
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exemplos devem guiar o comportamento das 

crianças, devem ser o modelo a perfilhar. 

Na verdade, segundo Torgal (1989), 

os livros de história para crianças e para 

jovens, que estão fora do âmbito escolar, 

exercem sobre eles uma influência notável, na 

formação da sua consciência histórica. 

Assim, as narrativas desta colecção 

«Grandes Portugueses» apresentam-se como 

narrativas, onde se pretendia divulgar a 

História e as figuras históricas de Portugal, 

mas de acordo com os princípios da memória 

histórica estabelecidos pelo regime do Estado 

Novo, pelo que nos surgem como manifestos 

instrumentos doutrinários, que certamente 

contribuíram para a formação de uma 

determinada consciência histórica e mesmo 

para a perpetuação dos valores, pilares do 

Estado Novo, junto das crianças e dos jovens 

da época. 
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