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Resumo 

O tema desta pesquisa é a análise das imagens e ideias sobre o Brasil nos manuais escolares 

portugueses de História e Geografia durante o período do governo brasileiro de Getúlio Vargas. 

Nosso objetivo é entender o discurso construído por essas imagens. As fontes utilizadas pertencem à 

coleção de manuais da Biblioteca Pública de Braga, de classes diversas, e foram analisadas sob a 

luz da reflexão de pesquisadores como Justino Magalhães, Sérgio Claudino dentre outros. Em 

nossos estudos, consideramos que a seleção de imagens e enquadramentos não representa 

somente uma escolha pictórica, mas uma escolha ideológica, pois, na opção por determinadas 

ilustrações e descrições, seus formatos e temas, há uma intenção e um objetivo que sustentam a 

narrativa proposta pelas fontes. 

Palavras-chave: Manuais escolares; Brasil; Portugal; ditadura 

Abstract: 

The theme of this research is the analysis of images and ideas about Brazil in Portuguese history 

and geography textbooks during the Brazilian government of Getúlio Vargas. Our aim is to understand 

the discourse constructed by these images. The sources used belong to the collection of manuals 

from Braga Public Library, from various series, and were examined under the light reflection of 

researchers as Justino Magalhães, Sérgio Claudino and others. In our studies, we believe the picture 

selection and framing is not only a pictorial choice, but also an ideological choice, because in the 

choice of certain illustrations and descriptions, their formats and themes, there is an intention and 

purpose sustaining the narrative proposal by the sources.  

Key-words: Textbooks; Brazil; Portugal; military dictatorship 

 

Introdução 

O trabalho do historiador envolve a busca e a análise de fontes que nos possam revelar aspectos 

da vida, dos costumes e dos ideais que nortearam ações passadas. No caso da História do Brasil, 

muito já se tem investigado e muito mais ainda há por ser feito, sobretudo, no que se refere aos 

estudos contemporâneos. Nesse campo em particular, destacamos o período que corresponde ao 

governo de Getúlio Vargas. Marcada pela instituição de um regime autoritário e centralizador, bem 

como pelo desejo de construir uma nova identidade nacional, a ditadura varguista, entre os anos de 

1930 e 1945, valeu-se da imprensa e principalmente da escola como instrumentos de disseminação 

de sua ideologia, compondo assim um vasto acervo imagético, capaz de nos revelar muito sobre o 

que se desejava transmitir e o que se desejava ocultar sobre o passado e o presente do Brasil. 

Ao observarmos os manuais escolares brasileiros do início do governo de Getúlio Vargas e do 

Estado Novo, é notório o desejo de construção, a partir de texto e imagem, de um discurso 

nacionalista e ufanista, no qual a pobreza, a desigualdade e os conflitos sociais não tinham espaço, 

somente as imagens que valorizavam a representação de um Brasil em franco desenvolvimento, 

moderno, harmônico e a industrializar-se eram dadas ao público estudantil. Mas, seria essa 

construção, apenas objeto da propaganda governista dentro do país, ou estaria sendo compartilhada 

e multiplicada igualmente em outros meios, em outros espaços discursivos?   

Em nossa busca por referenciais imagéticos do Brasil em fontes do estrangeiro, a escolha dos 

acervos portugueses deu-se por questões lógicas e objetivas: a influência dos manuais portugueses 
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na elaboração dos primeiros manuais escolares brasileiros, que, no caso particular da disciplina de 

História, mantiveram estrutura e organização de imagens muito semelhantes à dos manuais 

portugueses; a necessária presença do Brasil como tema didático nos manuais portugueses de 

História e o contexto político português, dos anos de 1930 e 1940, quando, tal qual o Brasil, 

encontrava-se Portugal sob uma ditadura. 

O manual como fonte 

Conquanto esta seja uma pesquisa sobre as representações do Brasil e não uma investigação 

sobre a história dos manuais escolares, sabemos que ambos os caminhos encontram-se conectados, 

pois, como explica Magalhães (2008, p.6), embora a história do manual escolar não seja confundida 

com a utilização do manual como fonte historiográfica, na verdade, as duas investigações têm estado 

cruzadas. Por associar conteúdo, teoria e conceito; e também, por estar associado às práticas de ler 

e dar a ler, os manuais escolares se constituem em uma fonte preciosa para o estudo da história 

cultural.  

Ainda segundo Magalhães (2008), o manual escolar deve ser entendido como um produto que 

repercute em diferentes aspectos da ordem social – do conhecimento, da cultura - e mesmo como 

meio para a divulgação de um projeto político e ideológico.  

Dessa forma, ao trabalharmos com os manuais, devemos atentar para duas principais 

perspectivas: o que é veiculado e o que é, de fato, aprendido; é nessa relação que encontramos seu 

contributo à história da cultura. Ao contrário do livro, que possui uma maior abertura em sua relação 

com o leitor, pois permite que a interpretação e reinterpretação da mensagem sejam feitas mais 

livremente, o manual escolar, por sua vez, constitui-se num produto realizado a partir de um plano 

objetivo de abordagem didática e conteudística, no qual texto, formato e imagem irão compor uma 

mensagem a ser transmitida com mínimo grau de liberdade. Todavia, embora o manual seja 

produzido a partir de objetivos e princípios muito bem definidos, a recepção das ideias nele 

impressas, será sempre permeada por diferentes condições. A uma estética da produção e da 

representação subjaz uma estética da recepção (Magalhães, 2006, p. 11), que embora seja muito 

difícil de ser quantificada e delimitada, pode ser compreendida de uma forma mais segura, a partir do 

estudo das fontes e a observação das permanências e transformações de determinados modelos e 

padrões. 

Os manuais brasileiros e sua relação com a imagem 

Ao final do século XIX, o modelo brasileiro de manual escolar de Geografia, passaria a diferenciar-

se do modelo português no tocante ao uso das imagens. Na década de 1880, encontramos 

exemplares de manuais brasileiros de Geografia fartamente ilustrados, versando não apenas sobre a 

descrição física e quantitativa do território brasileiro e do mundo, mas também trazendo algumas 

abordagens sobre tipos humanos e costumes. Esse formato permaneceria presente até a primeira 

metade dos anos de 1970, pois no Brasil, a Geografia deixaria de existir como disciplina autônoma 

com a reforma do programa curricular, em 1971, durante o período da ditadura militar – 1964-1985 – 

quando as disciplinas de História e Geografia foram substituídas pelos Estudos Sociais. E só teria 

correspondência no modelo português a partir dos anos de 1920.  

No tocante às representações do próprio Brasil e dos brasileiros, o que se observa em nossos 

manuais, nas décadas de 1930 e 1940, é que, embora nossa diversidade humana se fizesse 

presente nas ilustrações e descrições da vida cotidiana, os grupos humanos apareciam 
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descontextualizados em relação ao meio. Recortes de enquadramento que privilegiavam os traços 

fisionômicos expostos em posição de frontalidade, destacavam somente as particularidades 

fenotípicas dos retratados que, mesmo quando representados em atividade, não estavam associados 

nem a um tempo específico e nem a um espaço definido da região. Além disso, as imagens 

escolhidas para representar as paisagens brasileiras eram, via de regra, as imagens urbanas, como 

os recortes com enquadramentos que privilegiavam os perfis de avenidas ou praças de capitais 

brasileiras; ou de áreas em processo de urbanização, como as fotorreproduções de povoados em 

incipiente estado de ocupação, localizados estrategicamente ao longo de rios, o que lhes facilitava o 

transporte e o acesso. As imagens, em plano diagonal, conferiam profundidade ao cenário, 

prolongando-o para além do enquadramento da fotografia. Os edifícios retratados obedeciam sempre 

a um mesmo estilo neoclássico, criando uma estética que, embora associada ao Brasil republicano, 

era, contudo, atemporal. Compunha-se assim, um Brasil homogêneo, urbanizado, que seguia 

basicamente o roteiro arquitetônico das metrópoles europeias, constituindo-se assim um conjunto de 

imagens-ícone que associavam o Brasil a um novo mundo civilizado. 

Embora não faltassem, nos manuais, referências à natureza, essa aparecia padronizada tal qual o 

eram os recortes urbanos. Privilegiam-se imagens de jardins e hortos, formas e enquadramentos que 

também encontravam referência em imagens canônicas da fotografia europeia. 

Quanto aos manuais brasileiros de História, temos que, durante o final do século XIX e a primeira 

metade do século XX, praticamente não havia um trabalho voltado para o uso de imagens. A grande 

maioria dos manuais sequer as trazia impressas e, naqueles em que encontramos imagens, estas se 

limitavam a uma função de redundância e não de colaboração. Segundo Van der Linden (2011, pp. 

120-121), na relação de redundância seria como um grau na relação texto e imagem pois não haveria 

nenhum sentido suplementar. A imagem repete a mensagem do texto, porém pode haver um volume 

maior ou menor de informação em um dos dois, uma vez que seria impossível que tivessem 

conteúdos idênticos. Já na relação de colaboração ou complementaridade, o significado não se 

encontra totalmente em nenhum dos dois – texto ou imagem – mas sim na relação entre ambos.  

Seguindo a perspectiva de uma história dos heróis, os manuais brasileiros de História, eram 

organizados a partir de uma narrativa marcadamente factual e, quanto às imagens, limitavam-se, 

basicamente às efígies dos heróis da história exatamente como os manuais portugueses. No caso 

brasileiro, eram apresentadas as efígies dos mártires da formação da nação – jesuítas e bandeirantes 

– e também fotorreproduções de retratos dos heróis da luta pela independência do Brasil durante o 

período colonial e as imagens dos governantes brasileiros dos períodos monárquico e do republicano.  

Os manuais portugueses e sua relação com a imagem. 

Os manuais analisados nesta pesquisa correspondem àqueles produzidos durante os últimos anos 

da Ditadura Militar e os primeiros doze anos do regime do Estado Novo português, estes manuais, 

por serem anteriores ao programa do livro-único, sofreram, até o ano de 1947, mudanças 

significativas.  

Para os conteúdos de Geografia, por exemplo, a primeira delas ocorrera em 1927, quando foi 

definido para a 3
a 

classe da instrução primária, trabalhos com noções gerais de Geografia e alguns 

aspectos físicos de Portugal, sendo a classe seguinte dedicada à Corografia de Portugal e Colônias 

(Claudino, 2005, p.196). Na reforma de 1929, o estudo do Brasil, surge como item obrigatório para os 

conteúdos da 3ª classe – formato que perdurou até a supressão oficial da Geografia em 1937 – sendo 

que antes, os estudos sobre o Brasil, eram realizados somente na 4ª classe. 
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Para a 3ª classe, a relevância do Brasil como tema para o governo português fica clara com a 

inclusão do item: a importância do Brasil para Portugal. Temos no quinto parágrafo do item Geografia 

para a 3ª classe, do Decreto de número 16.730 de abril de 1929, a seguinte determinação: Indicação 

no mapa dos seguintes estados e suas capitais: Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, 

Inglaterra e Brasil. Situação do Brasil. Sua área e população comparadas a área e população de 

Portugal à vista de gráficos. Importância do Brasil para Portugal.  (Ministério da Instrução Pública, 

1929). 

Conforme o Decreto 16.077 de outubro de 1928, fariam parte do conteúdo de Geografia para a 4ª 

classe, os temas: rios e portos da península Ibérica; Portugal – limites, áreas, rios, montanhas, vales, 

costas e portos. Condições climatéricas de Portugal. – população de Portugal – Cidades. – 

Instituições políticas e organização administrativa. – Vias de comunicação. – Principais produtos 

agrícolas e minerais. – Importação e exportação. – Indústrias principais e locais onde predominam. – 

Principais centros comerciais. – Influência do relevo, dos rios e dos mares, na produção, na indústria 

e no comércio. – Ilhas adjacentes e Portugal Ultramarino. – Noções gerais sobre a sua situação, 

extensão e produções. – Principais rios e portos. – Indicação dos principais Estados da Europa e das 

capitais. – Situação, área e população do Brasil. – Indicação no mapa de seus principais estados e 

capitais (Ministério da Instrução Pública, 1928). 

Vale à pena ressaltar que, embora a partir de 1937 o governo português tenha imposto uma 

política de livros únicos para as três primeiras séries, definindo a suspensão da disciplina de 

Geografia da 3
a
 classe, e seu início somente a partir da 4

a
 classe, tanto escolas quando autores 

prosseguiam trabalhando da mesma forma, segundo Claudino: 

Apesar de só existir autorização para se ensinar o programa da 4a classe em 1937/38 
(que compreende o ensino desta disciplina), ele é leccionado até ao começo dos anos 
60. O ensino de Geografia e de outros saberes disciplinares subsiste, em ilegalidade 
formal, até ao começo dos anos 60. (Claudino, 2005, p. 198)  

Quanto ao formato desses manuais, a partir dos anos 1920, em Portugal, no caso da Geografia, 

passaríamos a ter a publicação dos primeiros manuais modernos (Fernandes, 2008). Utilizando a 

imagem como ferramenta para auxiliar a ciência - como previra William Ivins Jr ao analisar a 

importância das fotografias para o conhecimento. Para Ivins, a imagem impressa foi a responsável 

um enorme efeito sobre o pensamento, as ciências e a tecnologia; áreas como a botânica e a 

geografia não poderiam ter se desenvolvido de maneira ampla, sem a imagem impressa. Os manuais 

de Geografia, dos anos de 1920, até a implantação do livro-único, trariam uma grande diversidade de 

imagens, fotorreproduções, gravuras, mapas, descrições da flora e esquemas matemáticos que 

procuravam ilustrar os cálculos para o estudo das coordenadas geográficas. A presença da imagem 

era uma das exigências dos concursos abertos para a escolha de uma obra que pudesse ser adotada 

oficialmente pelo Estado português para as turmas de Geografia (Claudino, 2005). Nesses modernos 

manuais, a imagem não teria somente função ilustrativa ou de repetição, mas também uma função 

complementar, tornando-se elemento fundamental para a compreensão dos objetivos do texto, e é 

justamente nos manuais de Geografia em que encontramos um conjunto mais complexo de ideias e 

imagens sobre o Brasil. 

No caso dos manuais de História, impunha-se o caráter enciclopédico, o predomínio da história 

factual, do discurso cronológico e de glorificação da história dos reis e dos grandes acontecimentos 

da história nacional, num modelo em que a imagem era utilizada raramente. 
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O Brasil nos manuais portugueses. 

No caso dos manuais escolares portugueses de História, quando há o uso de imagens, observa-

se a preferência pelo trabalho com as gravuras em detrimento das fotorreproduções. Mesmo ao 

serem representados cenários da arquitetura portuguesa, a presença das gravuras era freqüente, 

legando à ilustração um caráter menos científico e menos fidedigno – vale lembrar que, nos anos de 

1930 e 1940, a fotografia há muito gozava do privilégio de ser considerada um testemunho da 

verdade - nota-se, contudo, a ausência de cuidado com a precisão das imagens e um interesse 

voltado unicamente para o texto. Esses manuais eram compostos a partir de numa estrutura 

cronológica e factual que, no caso português, limitava a presença do Brasil como um mero 

coadjuvante, personagem de aparição esporádica, contracenando com a ação dos grandes heróis ou 

dos grandes eventos da história portuguesa. Não há menção às gentes ou à cultura brasileira, mas 

tão somente à sua condição de palco para os episódios da história política e econômica de Portugal. 

Quanto à presença de imagens do Brasil, estas se limitavam aos mapas. 

Mas é o currículo de Geografia que nos traria mais pistas sobre as representações do Brasil, uma 

vez que cabia à essa disciplina apresentar aos jovens portugueses o Brasil e sua importância para 

Portugal, como definia o tópico obrigatório dos manuais da 3ª classe. 

Num período em que a propaganda nacionalista de Salazar era imposta pelo Estado e se fazia 

presente por toda parte, e que mesmo a Europa era representada nos manuais portugueses de forma 

esvaziada, como uma somatória de países sem identidade, a referência positiva ao Brasil, com a 

presença de imagens que remetiam tanto à sua exuberância natural quanto ao seu desenvolvimento 

urbano – como as fotorreproduções do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar seguido da vista 

panorâmica da cidade do Rio de Janeiro em segundo plano, ou os arranha-céus de São Paulo - 

acompanhadas por palavras elogiosas, com destaque ao seu progresso, desenvolvimento e relação 

de amizade mútua, deveriam, necessariamente, associar-se a um objetivo maior. 

Vemos como uma das possíveis justificativas para a presença de um discurso positivo em relação 

ao Brasil, o interesse português no estreitamento dos vínculos comerciais entre as duas nações, pois, 

há muito o vínculo diplomático e comercial entre Portugal e Brasil se encontrava em processo de 

reconstrução. 

Podemos recuar, na contextualização dessa necessidade de recomposição das relações entre os 

dois países, ao ano de 1889, quando da proclamação da república brasileira e à decisão do novo 

Estado republicano em realizar a grande naturalização, que resolvia o problema brasileiro, de impedir 

uma evasão de estrangeiros, mas desagradava enormemente às nações europeias que tinham no 

Brasil grandes colônias de emigrados, dentre elas, Portugal. Na intenção de não perder os laços com 

os portugueses emigrados, a política diplomática portuguesa, passa então a priorizar três princípios 

em relação ao Brasil: 1 – coesão de laços familiares dos cidadãos de nacionalidade portuguesa 

(residentes no Brasil); 2 – a não ingerência nos assuntos internos do Brasil; 3- o fortalecimento da 

comunidade lusa enquanto patrimônio nacional. (Ribeiro, 2006, p. 148) 

Somemos ao desejo de manter-se aceso o sentimento pátrio dos portugueses emigrados, a 

importância das remessas de capitais dos portugueses residentes no Brasil, para suas famílias em 

Portugal; e também a importância do Brasil como parceiro comercial.  Segundo Ribeiro (2006) àquela 

época 43,13% do vinho exportado por Portugal, tinha o Brasil por comprador e, 82% da matéria-prima 

importada por Portugal era oriunda do Brasil. Tentou-se assim, um tratado comercial em 1892 e outro 

em 1922; o primeiro não chegou a ser firmado e, o segundo, teve aprovação de apenas algumas de 

suas propostas. O tratado de 1922, em comemoração ao primeiro centenário da independência do 

Brasil, nasceu fortemente marcado pelo discurso das Duas Pátrias. Aos portugueses interessava uma 
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aproximação para garantir, fundamentalmente: 1– os direitos de cidadania dos portugueses 

residentes no Brasil, com a concessão da dupla nacionalidade; 2- a legalização dos direitos de 

propriedade literária e artística, pois o mercado brasileiro era importante para o mercado livreiro 

português; 3- a setorização das áreas de exportação do café e outros gêneros tropicais produzidos 

tanto pelo Brasil quanto pelas colônias portuguesas em África.  

A tentativa de acordo foi marcada pela visita do presidente português ao Brasil para as 

festividades do centenário da independência, e que em discurso fez questão de destacar que: 

Brasil e Portugal são duas Pátrias irmãs, cada uma vivendo em sua casa, tendo um 
passado até há cem anos comum e um futuro, em muitos pontos diverso, mas em 
todos outros, equivalente. Os brasileiros sentem-se em Portugal como na sua pátria. Os 
portugueses, em vastos núcleos de trabalhadores, sentem-se no Brasil como na sua 
própria terra. (Mendes & Miranda, 2006, p.183)  

Nesse cenário, embora o presidente português, em visita ao Brasil, falasse em identidade luso-

brasileira, entre alguns grupos populares, o antilusitanismo era forte e acentuado, em parte, pela crise 

econômica vivida ao término da Primeira Grande Guerra. Para o bem ou para o mal, as opiniões 

eram várias e divergentes: na visão do Estado brasileiro, o imigrante tornara-se muito importante para 

a produção; para os paulistas de famílias tradicionais, o imigrante era apenas mais uma engrenagem 

da locomotiva; para os intelectuais que observavam o fervilhar do modernismo, o imigrante era peça 

fundamental na construção da miscigenada cultura brasileira; e para os radicais de esquerda, o 

imigrante era um intruso, não era nem irmão e nem brasileiro, como mostra o artigo do jornal carioca 

Às Armas, em sua edição de setembro de 1932:  

Nós desejamos uma revolução mais radical. Por que não seguimos o exemplo que as 
próprias pátrias desses estrangeiros nos oferecem? Lá estrangeiros podem gozar de 
todas as regalias, menos, porém, a do desempenho em função pública. Entre nós tem 
sido o contrário: enquanto brasileiros competentes e chefes de família passam fome, a 
mãe pátria prodigaliza toda a proteção e carinho a estranhos pançudos filhos do além-
mar. (Almeida, 1999, p. 92) 

Todavia, se por um lado existia quem visse com maus olhos a aproximação entre os dois países, 

havia também, conforme Santos, aqueles que a defendiam:  

Deste novo espírito de aproximação, realçamos ainda o surgimento de diversos autores 
e até de diplomatas e políticos, como Coelho de Carvalho, Zófimo Consiglieri Pedroso, 
António Maria de Bettencourt Rodrigues, entre outros que defendiam a luso-
brasilidade e o reforço da comunicada identidade luso-brasileira. (2006, p.6)  

Ao lado desses intelectuais, teremos durante a vigência do Estado Novo português e também do 

brasileiro, a presença de Gilberto Freyre na defesa da formação de uma comunidade luso-brasileira, 

refletindo sobre o tema em sua obra de 1940 O mundo que o português criou (2010), sendo o 

responsável pela consolidação do conceito de luso-brasilidade. 

Seria, contudo em 1933, que a aproximação entre Portugal e Brasil ganharia um novo e 

importante impulso. 

Os anos de 1930 trouxeram outros contextos que promoveriam a aproximação entre as duas 

nações, como a consolidação, tanto em Portugal quanto no Brasil, de regimes com objetivos 

ideológicos similares, pois tanto Oliveira Salazar, quanto Getúlio Vargas definem como objetivo 
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implementar um novo projeto de regeneração nacional e uma nova concepção da postura do seu país 

perante a ordem mundial e os restantes actores (Santos, 2006, p. 7). 

A década de 1930 foi, para a maioria das nações, uma década de crise econômica e, no caso 

brasileiro, a saída encontrada pelo governo de Getúlio Vargas para equilibrar a economia, foi investir 

na industrialização; uma vez que a crise reduzira os lucros no mercado exportador de gêneros 

tropicais, restava aos investidores apostarem no mercado interno, e dessa forma, o Estado também 

passaria a investir na indústria. Todavia, decisão oposta seria tomada pelo governo português.  

Desde sua ascensão ao poder, assumindo a pasta das Finanças e dos negócios Estrangeiros, em 

1926, Oliveira Salazar adotara uma postura em prol das alianças tradicionais. Diante do recuo das 

exportações de gêneros tropicais das colônias, o Estado Novo português decide adotar uma postura 

conservadora, voltada para uma economia majoritariamente rural. Desejando construir uma situação 

de segurança, o governo português desejava ver-se autossuficiente e livre da dependência em 

relação ao mercado europeu. Interessava a Portugal a manutenção da histórica parceria com a 

Inglaterra e a formalização da aproximação com o Brasil, tanto por sua posição geopolítica, quanto 

pelo desejo de formação de uma comunidade luso-brasileira. Segundo Santos: 

Oliveira Salazar considerava crucial o reforço do laço bilateral transatlântico, para 
salvaguardar os elos culturais e históricos existentes face a outras influências no 
território brasileiro, mas também para permitir que a voz da lusofonia ganhasse maior 
poder reivindicativo inter pares no sistema mundial, tornando-se num parceiro 
internacional com uma posição geopolítica privilegiada ao nível transatlântico mundial. 
(2006, p. 8) 

Para o Brasil, a aproximação também traria benefícios, uma vez que os produtos da recente 

industrialização poderiam ter como mercado consumidor, não somente Portugal, mas todo o território 

colonial português. A dificuldade de expansão do mercado exportador brasileiro iria encontrar 

situação mais adversa ainda com o início da Segunda Grande Guerra, quando, segundo Schiavon, 

chega-se a uma situação em que em 1940, dos 67 países com os quais o Brasil mantinha relações 

comerciais – pelo menos na teoria – apenas 08 perfaziam um total de 92,36% das exportações 

brasileiras no momento citado (2010, p. 93). O resultado dos esforços para essa aproximação é a 

aprovação da importação de frutas vindas das colônias portuguesas, isentas de sobretaxas de 

alfândega – benefício que o Brasil já concedia à Argentina e aos Estados Unidos. Durante a Segunda 

Grande Guerra, as relações estreitar-se-iam ainda mais, quando a cooperação portuguesa foi 

decisiva para as relações internacionais brasileiras, pois, a partir da entrada do Brasil na guerra, e 

com o fechamento das embaixadas brasileiras nos países do Eixo, Portugal assumiria a 

responsabilidade pelos brasileiros residentes em Itália e Alemanha. 

Considerações finais. 

Embora as escolhas dos autores e editores dos manuais, ao definirem texto e imagem, não 

possam ser compreendidas de forma absolutamente mecânicas, ressaltamos que o manual tem por 

característica, limitar as possibilidades de inclusão ou expansão de diferentes pontos de vista; no 

caso específico dos anos de 1930 a 1945, os decretos foram definindo os tópicos a serem 

trabalhados em cada classe e estreitaram ainda mais a possibilidade de apresentação de diferentes 

perspectivas. Dessa forma, muito do que se pode perceber em relação às representações do Brasil, 

estaria associado a um contexto de construção e definição de políticas econômicas e diplomáticas, 

todavia, acreditamos que, outros tantos indícios, princípios e interesses, subjazem a estas imagens.  
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